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MUKADIMAH

Berkat rahmat Allah SWT yang didorong oleh keinginan luhur untuk

ikut serta mewujudkan cita-cita bangsa dan negara Indonesia dan guna

membangkitkan kembali semangat juang bangsa dan negara Indonesia yang

tidak kenal menyerah, maka Keluarga Besar Tentara Nasional Indonesia

khususnya para Pejuang Veteran Kemerdekaan Republik Indonesia

terpanggil untuk melanjutkan pengabdian melalui bidang pendidikan.

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur didirikan

oleh para Pejuang Kemerdekaan, sejak 5 Juli 1959 merupakan Perguruan

Tinggi Kedinasan yang bernama Akademi Administrasi Perusahaan “Veteran”

(AAPV) Surabaya. Mulai 1 April 1966 oleh Departemen Urusan Veteran dan

Demobilisasi diintegrasikan dalam Perguruan Tinggi Pembangunan Nasional

(PTPN) yang berpusat di Yogyakarta dan selanjutnya pada tanggal 30 Juni

1978 disebut Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Cabang Jawa

Timur. Melalui Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Nomor :

KEP/01/II/1993 tanggal 27 Pebruari 1993 tentang Penataan UPN “Veteran”

berubah menjadi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

yang berdiri sendiri dan dipimpin oleh Rektor.

Berkiblat pada sejarah berdirinya, maka jatidiri UPN “Veteran” Jawa

Timur merupakan cerminan dari monumen aktif nilai semangat kejuangan

Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia yang memiliki motivasi

kuat untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang

terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945.



Berdasarkan Keputusan Bersama Mendikbud dan Menhankam Nomor

, tanggal 29 Nopember 1994 tentang peningkatan-

pengabdian Universitas Pembangunan Nasional melalui pelaksanaan

keterkaitan dan kesepadanan, telah beralih status dari perguruan tinggi

kedinasan menjadi perguruan tinggi swasta. Selanjutnya wewenang dan

tanggungjawab pengelolaan dan pembinaan UPN “Veteran” dilimpahkan oleh

Dephankam kepada Yayasan Kejuangan Panglima Besar Sudirman (YKPBS)

berdasarkan Keputusan Menhankam Nomor : Kep/03/II/1993 tanggal 27

Pebruari 1993 dan Instruksi Menhankam Nomor : Ins/01/II/1996 tanggal 6

Pebruari 1996 masing-masing tentang pelimpahan dan pelaksanaan

wewenang dan tanggungjawab pembinaan UPN “Veteran” ke YKPBS.

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur mengemban misi

utama mencetak sarjana pioneer pembangunan yang berkualitas dan

profesional yang memiliki ciri-ciri cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan

bernegara, meyakini kebenaran Pancasila serta rela berkorban demi

mengabdikan ilmunya kepada Negara dan Bangsa.

Hakikat falsafah dan Visi YKPBS. Keragaman dapat dipahami sebagai

pengakuan bahwa di ketiga UPN “Veteran” (UPN “Veteran” Jogjakarta, Jawa

Timur dan Jakarta) mempunyai nilai, struktur dan budaya organisasi yang

berbeda, maka nilai kearifan dan idealisme pada falsafah YKPBS setelah

diterjemahkan kedalam nilai masa depan yang realistis pada visinya adalah

dalam rangka membangun komitmen yang kuat dan mewadahi kondisi yang

berbeda antar ketiga UPN “Veteran”. Falsafah dan Visi YKPBS sebagai faktor

integrasi perlu diletakkan pada posisi dan relevansi dalam tataran yang lebih

rendah. Subyek-subyeknya bisa diulang kembali untuk mendapatkan

perspektif yang lebih  jernih berupa Visi dan Misi UPN ”Veteran” Jawa Timur.

Dalam menemukan hal-hal penting untuk kepentingan strategis, tata

laksana dan proses manajemen yang lebih operasional, maka falsafah dan

visi YKPBS akan lebih bermakna apabila dijadikan pedoman pada

peningkatan peran pendidikan tinggi khususnya UPN ”Veteran” Jawa Timur
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sehingga mampu menyebarluaskan  Tri Dharma Perguruan Tinggi,

melakukan pembaharuan melalui kerangka dasar mengembangkan sistem

dan manajemen pendidikan tinggi yang tetap melekat pada nilai-nilai Falsafah

dan Visi YKPBS.

Agar tercapai visi tersebut diatas, maka disusunlah Statuta UPN

“Veteran” Jawa Timur sebagai pedoman dasar perumusan kebijaksanaan

seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi

serta sebagai acuan perumusan peraturan pelaksanaan dan prosedur

operasional yang berlaku. Statuta ini dirumuskan berdasarkan Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan

Tinggi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,  Panduan asistensi

penyusunan Statuta Dirjen Dikti dan Peraturan yang ditetapkan oleh BP UPN

“Veteran” / YKPBS.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal   1
Pengertian dan Batasan

Dalam statuta ini yang dimaksud dengan :

1) Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila

dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama,

kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan

perubahan zaman.

2) Pendidikan Tinggi adalah merupakan jenjang sarjana, magister,

spesialis dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

3) Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan

pendidikan tinggi.

4) Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan

pascasarjana yang diarahkan terutama penguasaan disiplin ilmu

pengetahuan tertentu.

5) Pendidikan profesi adalah jenjang pendidikan tinggi yang diarahkan

terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta

pengembangannya.

6) Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan

lulusan yang memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu

maksimal setara dengan program sarjana.

7) Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang

dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan

program dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan
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tujuan universitas, yang berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan

pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur

operasional universitas.

8) Tridharma Perguruan Tinggi adalah tugas pokok Perguruan Tinggi

yang meliputi fungsi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan

pengabdian kepada masyarakat.

9) Pendidikan adalah usaha dan terencana untuk mewujudkan suasana

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif

mengembangkan potensinya.

10) Penelitian adalah salah satu kegiatan perguruan tinggi dalam rangka

pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian meliputi penelitian ilmu

murni dalam rangka menguji suatu teori dan atau menemukan teori-

teori baru dibidang ilmu pengetahuan dan penelitian ilmu terapan

dalam rangka penerapan teori-teori untuk menunjang pembangunan.

11) Pengabdian kepada Masyarakat adalah pengamalan ilmu

pengetahuan dan teknologi yang dilakukan oleh UPN “Veteran” Jawa

Timur secara melembaga dan langsung kepada masyarakat untuk

turut serta mensukseskan pembangunan nasional menuju tercapainya

masyarakat Indonesia yang maju, adil dan sejahtera berdasarkan

Pancasila dan UUD 1945 serta meningkatkan prestasi dan fungsi UPN

“Veteran” Jawa Timur.

12) Dewan Penyantun adalah suatu institusi universitas yang anggotanya

terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat berpengaruh memiliki nama tidak

cacat dimaksudkan untuk mengasuh dan membantu pengembangan

UPN “Veteran” Jawa Timur turut menyelesaikan permasalahan yang

dihadapi.

13) Pimpinan UPN “Veteran” Jawa Timur adalah para pelaku pengambil

keputusan tertinggi sebagaimana ditetapkan sesuai ketentuan

peraturan yang berlaku.
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14) Senat Universitas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi

sivitas akademika pada UPN “Veteran” Jawa Timur.

15) Universitas adalah Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa

Timur yang disingkat UPN “Veteran” Jawa Timur dan berkedudukan di

Surabaya.

16) Badan Penjaminan Mutu adalah satuan kerja yang melaksanakan

tugas penjaminan mutu akademik dan non akademik secara konsisten

dan berkelanjutan baik ditingkat Universitas, Fakultas, maupun

Program Studi melalui monitoring dan evaluasi terhadap standar yang

ditetapkan.

17) Senat Fakultas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi sivitas

akademika pada Fakultas di lingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur.

18) Fakultas adalah satuan penyelenggara Tridharma (pendidikan,

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) termasuk pembinaan

tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi serta

penyelenggaraan administrasi Fakultas.

19) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai

tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai

pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai

tujuan pendidikan tertentu.

20) Kebebasan Akademik adalah kebebasan yang dimiliki oleh sivitas

akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan

pendidikan dan pengembangan IPTEKS secara bertanggungjawab dan

mandiri melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan

pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi.

21) Kebebasan Mimbar Akademik adalah bagian dari kebebasan akademik

yang memungkinkan dosen menyampaikan pendapat dan pikirannya di
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UPN “Veteran” Jawa Timur sesuai dengan norma, etika dan kaidah

keilmuan.

22) Otonomi keilmuan adalah kegiatan-kegiatan keilmuan yang

berpedoman pada norma, etika dan kaidah keilmuan yang harus ditaati

oleh para anggota sivitas akademika.

23) Otonomi pengelolaan adalah kewenangan universitas dalam

penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, pemanfaatan fasilitas,

sarana, prasarana dan dana sesuai dengan ketentuan peraturan yang

berlaku.

24) Kelompok Bidang Keahlian adalah kelompok non struktural bidang-

bidang keahlian sejenis dalam suatu program studi, dipimpin oleh

seorang Ketua dan berfungsi sebagai wadah bagi pengembangan

keahlian tertentu sekaligus sebagai narasumber bagi penilaian atas

tingkat keahlian dosen dan/peneliti terkait.

25) Warga Kampus adalah dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa di

lingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur.

26) Sivitas Akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen, mahasiswa

dan alumni UPN “Veteran” Jawa Timur.

27) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama

mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan IPTEKS

melalui Tridharma.

28) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada UPN

“Veteran” Jawa Timur.

29) Alumni adalah mereka yang tamat dan lulus pendidikan di UPN

“Veteran” Jawa Timur.



5

30) Yayasan Kejuangan Panglima Besar Sudirman (YKPBS) adalah

Yayasan yang menerima pelimpahan wewenang dan tanggung jawab

pembinaan dan pengembangan UPN “Veteran” dari Departemen

Pertahanan Keamanan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut

Yayasan.

31) Badan Penyelenggara UPN “Veteran” selanjutnya disebut BP UPN

“Veteran” adalah hak badan yang dibentuk oleh Yayasan Kejuangan

Panglima Besar Sudirman (YKPBS) yang mengemban amanah

yayasan dalam penyelenggaraan, pembinaan dan pengembangan

UPN “Veteran”.

32) Badan Pelaksana Harian UPN “Veteran” Jawa Timur adalah pelaksana

sehari-hari tugas pokok BP UPN “Veteran” dalam penyelenggaraan

pembinaan dan pengembangan UPN “Veteran” Jawa Timur,

selanjutnya disebut BPH UPN “Veteran” Jawa Timur.

33) Keluarga Besar UPN Veteran Jawa Timur yang terdiri dari :

a. Anggota TNI/POLRI termasuk isteri/suami dan anak

b. PNS Dephan/TNI/POLRI termasuk isteri/suami dan anak

c. Purnawirawan TNI/POLRI termasuk isteri/suami dan anak

d. Anggota Veteran RI termasuk isteri/suami dan anak

e. Wredatama Dephan/TNI/POLRI termasuk isteri/suami dan anak

f. Warakawuri/Duda dari anggota TNI/POLRI dan anak

g. Janda/Duda PNS Dephan/TNI/POLRI dan anak

h. Pegawai dan Dosen Tetap UPN “Veteran” termasuk isteri/suami

dan anak.

i. Pensiunan dari pegawai dan pensiunan dari dosen tetap UPN

“Veteran” termasuk isteri/suami dan anak.

j. Janda/duda dari pegawai tetap dan janda/duda dari dosen tetap

UPN “Veteran” termasuk isteri/suami dan anak.

k. Anggota kehormatan UPN “Veteran” Jawa Timur sesuai

ketentuan yang berlaku.
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Pasal   2
Maksud dan Tujuan

1) Maksud

Statuta UPN “Veteran” Jawa Timur ditetapkan dengan maksud sebagai

pedoman dasar atau tertinggi dalam penyelenggaraan kegiatan Tridharma

Perguruan Tinggi dan merupakan jiwa dari UPN “Veteran” Jawa Timur.

2) Tujuan

a. Menjadi rujukan peraturan umum, peraturan akademik dan

prosedur operasional.

b. Merupakan aturan dasar dalam merencanakan, mengembangkan

program dan menyelenggarakan kegiatan fungsional.

c. Merupakan inspirator dan motivator bagi pengembangan UPN

“Veteran” Jawa Timur sesuai visi dan misinya.

BAB II
VISI, MISI DAN TUJUAN

Pasal 3
Visi, Misi dan Tujuan

1) Visi

Menjadi universitas terdepan dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan,

Teknologi dan Seni serta Sumberdaya Manusia yang dilandasi nilai dan

semangat kejuangan.

2) Misi

a. Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang memiliki nilai-nilai

moralitas, mentalitas dan intelektualitas serta jasmani yang sehat.
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b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni menuju

Research University.

c. Mengembangkan sistem pemberdayaan masyarakat.

d. Meningkatkan kerjasama dalam bidang akademik dan non

akademik dengan perguruan tinggi lain, pemerintah dan swasta

3) T u j u a n

Menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan tinggi

dalam rangka terciptanya sumberdaya manusia yang cakap,

profesional, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

memiliki disiplin, tanggungjawab dan pengabdian yang tinggi serta rasa

kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat.

BAB  III
JATIDIRI

Pasal 4
Nama dan Kedudukan

1) Nama Perguruan Tinggi

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, atau

disingkat dengan nama UPN “Veteran” Jatim.

2) Kedudukan

Tempat kedudukan UPN Veteran Jawa Timur di Jalan Raya Rungkut

Madya, Desa Gununganyar, Kecamatan Gunung Anyar, Kota

Surabaya

3) Tanggal, Bulan dan Tahun Didirikan

UPN Veteran Jawa Timur didirikan oleh para pejuang kemerdekaan

pada tanggal  5 Juli 1959 sebagai Akademi Administrasi Perusahaan

Veteran yang dengan Keputusan Menteri Urusan Veteran Demobilisasi

Nomor 133/KPTS/1966 Tanggal 21 Maret 1966 diintegrasikan kedalam

PTPN Yogyakarta. Dengan Keputusan  Menhankam Nomor: Kep /
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01/II/1993 Tanggal 27  Pebruari 1993, dinyatakan sebagai Universitas

penuh dan mandiri.

4) UPN Veteran Jawa Timur membina 6 Fakultas dengan 18 Program

Studi Strata-1, 3 Program Studi Pascasarjana S2 dan satu Program

Doktor S3.

Pasal 5
Azas dan Fungsi

1) Azas

UPN ”Veteran” Jawa Timur berdasarkan azas Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945

2) Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok UPN Veteran Jawa Timur

mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan tinggi.

b. Melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu

pengetahuan, teknologi dan atau seni .

c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

d. Melaksanakan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya

dengan lingkungan.

e. Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi kependidikan.

Pasal 6
Pola Ilmiah Pokok

1) Manusia Religius

a. Mengakui dan menerima dengan penuh kesadaran bahwa

keagamaan bagi manusia Indonesia  merupakan dimensi yang

fundamental.
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b. Mengamalkan ilmu dan mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa

dan sesama manusia sebagai manifestasi berdasarkan kasih

sayang.

2) Manusia Ilmiah Intelektual .

a. Mampu berfikir logis, kritis, dan kreatif serta mampu berkomunikasi

secara aktif dan  efektif.

b. Berorientasi ke masa depan dengan latar belakang sejarah/

pengalaman yang luas.

c. Ahli dalam menguasai ilmu dan terampil dalam pekerjaan dan

mengeluarkan pendapat.

d. Memiliki rasa tanggungjawab yang dalam, mampu memberikan

contoh / teladan sebagai pimpinan masyarakat dan penuh dedikasi.

e. Dapat menerima dan memiliki keterbukaan terhadap setiap

perubahan dan pembaharuan.

f. Sadar dan menghargai pentingnya waktu, organisasi, pengelolaan

kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, modernisasi serta

berani mawas diri.

3) Manusia  Kultural

Memiliki sikap hidup dan berbudaya Indonesia, mencintai Kebudayaan

Nasional dan Kebudayaan Universal.

Pasal 7
Keunikan yang Diunggulkan

Menghasilkan lulusan yang paripurna, dengan ciri khas : disiplin, kreatif

dan menjunjung tinggi nilai semangat kejuangan yang  berwawasan

kebangsaan didukung oleh kemampuan berkomunikasi secara global, serta

menghasilkan IPTEKS yang tepat guna dan ramah lingkungan.
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Pasal 8
B e n d e r a

1) Bendera Universitas

a. Bahan terbuat dari kain  beludru berwana hitam

b. Berbentuk empat persegi panjang,ukuran 150 cm  x100 cm dengan

warna dasar hitam dan memuat lambang UPN Veteran serta batas

tepi diberi rumbai-rumbai warna kuning  keemasan

Mengandung makna: Melambangkan keabadian, kekuatan dan

kesungguhan dalam rangka pengabdian kepada bangsa dan

negara Indonesia.

c. Tulisan Jawa Timur

Mengandung makna : Menunjukkan lokasi / tempat UPN Veteran

berada.

d. Gambar, bentuk, ukuran warna dan lambang periksa Lampiran 1.

2) Bendera Fakultas

a. Bahan terbuat dari kain beludru dengan warna dasar sesuai

dengan warna Fakultas, yaitu:

(1) Fakultas Ekonomi warna dasar : abu-abu muda

(2) Fakultas Pertanian warna dasar : hijau

(3) Fakultas Teknologi Industri warna dasar : biru muda

(4) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik warna : kuning

(5) Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan warna : biru tua

(6) Fakultas Hukum warna dasar : merah

(7) Program Pascasarjana warna dasar : abu-abu tua

b. Warna dasar bendera untuk fakultas baru akan ditetapkan

kemudian sesuai bidang ilmu dan keahliannya.

c. Berbentuk empat persegi panjang , ukuran  120 cm  x 80 cm

dengan warna dasar  sesuai dengan Fakultasnya dan  memuat

lambang UPN “Veteran” serta batas tepi diberi  rumbai – rumbai

warna kuning keemasan.
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d. Tulisan nama Fakultas.

Mengandung makna: Menunjukkan  kelompok bidang ilmu atau

bidang keahlian.

Pasal 9
L a m b a n g

1) Lambang UPN “Veteran Jawa Timur sebagaimana tertera di bawah ini:

2) Penjelasan lambang sebagai berikut :

a. Berbentuk persegi lima cembung dengan warna dasar kuning

Mengandung makna:

Senantiasa dapat mengikuti perkembangan tuntunan zaman dalam

kiprahnya di dunia pendidikan sekaligus sebagai pengawal,

pendukung dan pengikat seluruh makna yang dalam logo UPN

“Veteran.

b. Bunga  melati  berwana   putih  yang sedang  mekar  dengan  dua

kelopak telah mekar

Mengandung makna :

(1). Sebagai lambang kepribadian bangsa Indonesia  yang suci,

bersih dan agung serta harum semerbak sepanjang masa.

(2). Lima kelopak bunga yang masih menguncup erat bersatu yang

melambangkan kejiwaan Pancasila.

(3). Dua kelopak terbuka yang melambangkan penuntutan ilmu

serta membaktikan diri kepada masyarakat.
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c. Nyala api yang berkobar di kiri kanan

Mengadung makna:

Melambangkan  semangat yang tinggi dan pantang menyerah serta

kemauan yang menyala –nyala guna mencapai tujuan.

d. Tumpuan nyala api berteras tiga berwarna hitam .

Mengadung makna:

Melambangkan Tridharma  Perguruan tinggi.

e. Pita berwarna putih dengan sesanti  Widya Mwat Yasa

Mengadung makna :

Melambangkan sesanti yang dianut setiap sivitas akademika UPN

“Veteran Jawa Timur yang berarti menuntut ilmu dalam rangka

pengabdian kepada negara dengan hati yang suci dan bersih serta

tulus dan  ikhlas.

f. Topi baja hijau  berbintang satu bersudut lima berwarna kuning.

Mengandung makna :

Melambangkan perwujudan dari UPN “Veteran” sebagai suatu

monumen aktif Veteran Republik Indonesia serta upaya pewarisan

nilai – nilai juang 45 kepada generasi muda.

g. Tulisan melingkar Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”

Mengandung makna :

Sebagai  suatu  perguruan   tinggi, UPN “ Veteran merupakan

tempat pendadaran kader - kader dengan tujuan dikemudian hari

mengamal baktikan ilmunya demi kepentingan  kemajuan bangsa

dan negara Indonesia.

Pasal 10
Hymne dan Mars UPN “Veteran

1) Hymne Universitas adalah Hymne UPN “Veteran”
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2) Mars Universitas adalah Mars  UPN “Veteran yang  diciptakan masing–

masing oleh M. Sarbini  dan Kusbini Diarto S.

3) Hymne dan Mars UPN “Veteran periksa Lampiran 2 dan Lampiran 3.

Pasal 11
B u s a n a

1) Busana Akademik :

Busana Akademik dan atributnya digunakan untuk  upacara – upacara

kebesaran akademik, berpedoman pada ketentuan peraturan yang

berlaku.

2) Busana Mahasiswa

Busana mahasiswa selama mengikuti kegiatan akademik harus rapi

dan sopan, tidak dibenarkan memakai kaos oblong dan sandal. Dalam

kegiatan resmi (upacara atau kegiatan formal mahasiswa diwajibkan

memakai jaket almamater yang berwarna dasar hijau dengan

atributnya).

3) Busana karyawan menggunakan pakaian seragam yang diatur sesuai

peraturan yang berlaku dan ditetapkan oleh Rektor.

BAB  IV
PENDIDIKAN

Pasal   12
Pengelolaan

Pengelolaan UPN “Veteran” Jawa Timur dilaksanakan berdasarkan

prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu dan evaluasi yang transparan.
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Pasal   13
Tridharma Perguruan Tinggi

UPN “Veteran Jawa Timur menyelenggarakan Tridharma Perguruan

Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada

Masyarakat.

1) Pendidikan

Pendidikan tinggi merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan

manusia terdidik menjadi  anggota masyarakat yang mempunyai kemampuan

akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan

dan atau menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidikan tinggi

terdiri atas pendidikan akademik, profesi dan pendidikan  vokasi. Pendidikan

akademik terdiri dari program sarjana dan program pascasajana,

mengutamakan penguasaan disiplin dan pengetahuan tertentu. Pendidikan

profesi setelah program sarjana diharapkan peserta didik memiliki pekerjaan

dengan persyaratan keahlian khusus. Pendidikan vokasi menghasilkan

lulusan yang memiliki keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan

program sarjana.

2) Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan dalam upaya dalam menghasilkan

pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model, atau informasi baru

yang memperkaya ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

3) Pengabdian kepada Masyarakat

Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan yang

memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya dalam memberikan

sumbangan demi kemajuan masyarakat.
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Pasal 14
Jenis dan Bentuk

1) Bentuk Perguruan Tinggi

Bentuk perguruan tinggi yang diselenggarakan adalah universitas,

yang terdiri dari 6 (enam) Fakultas dan 1 (satu) Program Pascasarjana

yaitu :  Fakultas Ekonomi, Fakultas Pertanian, Fakultas Teknologi

Industri, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Teknik Sipil dan

Perencanaan, Fakultas Hukum dan Program Pascasarjana.

2) Jenjang Pendidikan

Jenjang pendidikan yang diselenggarakan mencakup : Jenjang

Sarjana (Strata-1), Magister (Strata-2), dan Program Doktor (Strata-3).

3) Jenis-jenis program studi :

a. Jenis program studi pada strata-1 yang diselenggarakan oleh UPN

“Veteran” Jawa Timur pada saat ini meliputi :

(1). Program Studi Ekonomi Pembangunan

(2). Program Studi  Manajemen

(3). Program Studi Akuntansi

(4). Program Studi Agronomi /Agroteknologi

(5). Program Studi Hama dan Penyakit Tumbuhan

(6). Program Studi Ilmu Tanah

(7). Program Studi Sosial Ekonomi Pertanian/Manajemen Agribisnis

(8). Program Studi Teknik Kimia

(9). Program Studi Teknik Industri

(10). Program Studi Teknik Pangan

(11). Program Studi Teknik Informatika

(12). Program Studi Sistem Informasi

(13). Program Studi Ilmu Komputer

(14). Program Studi Administrasi Publik

(15). Program Studi Administrasi Bisnis

(16). Program Studi Ilmu Komunikasi

(17). Program Studi Teknik Arsitektur
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(18). Program Studi Teknik Lingkungan

(19). Program Studi Teknik Sipil

(20). Program Studi Ilmu Hukum

(21). Program studi lain sesuai kebutuhan

b. Jenis Program Studi Strata-2 yang diselenggarakan oleh UPN

“Veteran” Jawa Timur saat ini, meliputi :

(1). Program Studi Magister Manajemen Agribisnis

(2). Program Studi Magister Manajemen

(3). Program Studi Magister Akuntansi

(4). Program studi lain sesuai kebutuhan

c. Jenis Program Studi Doktor (Strata-3) yang diselenggarakan oleh

UPN “Veteran” Jawa Timur saat ini, adalah:

(1) Program Studi Ilmu Ekonomi

(2) Program studi lain sesuai kebutuhan

Pasal 15
Penerimaan Mahasiswa

UPN “Veteran” Jawa Timur mengatur dan menyelenggarakan seleksi

penerimaan mahasiswa baru.

1) Penerimaan   mahasiswa   UPN  “Veteran”  Jawa Timur diselenggarakan

dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan

sosial dan tingkat kemampuan ekonomi dengan tetap mengindahkan

kekhususan UPN “Veteran” Jawa Timur.

2) Warga Negara asing dapat menjadi mahasiswa UPN “Veteran” Jawa

Timur

3) Pelaksanaan  ketentuan  sebagaimana dimaksud dalam ayat 1), dan 2)

diatur dengan keputusan Rektor atas persetujuan Senat Universitas,

sedangkan ketentuan ayat 3) diatur oleh Mendiknas.
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Pasal 16
Cara Penyelenggarakan Pendidikan

1) Sistim Kredit Semester ( SKS )

a. Sistem penyelenggaraan pendidikan UPN “Veteran” Jawa Timur

dilaksanakan dengan menggunakan Satuan Kredit Semester

(SKS).

b. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana  dimaksud dalam ayat 1)

mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku.

2) Tahun Akademik

a. Tahun Akademik dimulai pada bulan September dan berakhir pada

bulan Agustus tahun berikutnya.

b. Tahun Akademik dibagi dalam 2 ( dua ) semester yang masing-

masing terdiri atas 19 ( sembilan belas ) Minggu dan dipisah oleh

masa libur 2 ( dua ) hingga 4 ( empat ) Minggu.

c. Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan akademik dan

atau pendidikan profesional diadakan upacara wisuda.

d. Pelaksanaan ketentuan yang dimaksud dalam butir a, b dan c diatur

dalam keputusan Rektor atas persetujuan Senat Universitas.

3) Metode Pelaksanaan Pendidikan

a. Pendidikan tinggi  di UPN “Veteran” Jawa Timur diselenggarakan

melalui kuliah ( tatap muka terjadwal ).

b. Dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi   dapat   diadakan

seminar, simposium, diskusi panel, lokakarya, praktikum dan

kegiatan ilmiah lain.

4) Bahasa Pengantar

a. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam

penyelenggaraan pendidikan tinggi.
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b. Bahasa Daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh

diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan atau pelatihan

ketrampilan tertentu.

c. Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar apabila

diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan atau pelatihan

ketrampilan tertentu.

Pasal 17
K u r i k u l u m

1) Kurikulum Inti

Merupakan kelompok bahan kajian dan pelajaran yang dicakup dalam

penyelenggaraan program-program studi di UPN “Veteran” Jawa

Timur, dan rumusannya mengacu pada kurikulum yang berlaku secara

nasional.

2) Kurikulum Institusional

Kurikulum Institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan

pelajaran yang merupakan tambahan dari kelompok ilmu dalam

kurikulum inti sebagai ciri khas sekaligus mewujudkan jati diri sesuai

dengan idialisme UPN “Veteran” dan kebutuhan penggunaan/

masyarakat ( Kepemimpinan  dan nilai-nilai kejuangan, Widya Mwat

Yasa, Bahasa Inggris, Teknologi Informasi dan lainnya sesuai

kepentingan )

3) Kurikulum setiap program studi ditinjau secara berkala sesuai dengan

dinamika perkembangan bidang keilmuan dan teknologi, lapangan

kerja dan tantangan masa depan. Beban studi dan masa studi

maksimum untuk menyelesaikan setiap program diatur sesuai dengan

ketentuan peraturan yang berlaku.
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Pasal 18
Evaluasi Hasil Belajar

1) Evaluasi kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan secara

berkala yang berbentuk hasil ujian.

2) Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian semester ujian akhir

program studi, ujian skripsi, ujian tesis dan ujian disertasi.

3) Evaluasi hasil belajar dinyatakan dengan huruf yang masing-masing

memiliki bobot angka.

4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 2) dan ayat 3)

diatur dalam keputusan Rektor atas persetujuan Senat Universitas.

5) Ujian skripsi diadakan dalam rangka evaluasi hasil belajar pada akhir

studi untuk memperoleh gelar sarjana.

6) Ujian tesis diadakan dalam rangka evaluasi hasil belajar pada akhir

studi untuk memperoleh gelar Magister.

7) Ujian Disertasi diadakan dalam rangka evaluasi hasil belajar pada

akhir studi untuk memperoleh gelar Doktor.

Pasal 19
Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan

1) Kebebasan Akademik

Kebebasan akademik merupakan kebebasan sivitas akademika untuk

melakukan pengajar ilmu kepada dan antara sesama warga serta

melakukan studi, penelitian, pembahasan, dan penerbitan ilmiah. Pada

hakekatnya kebebasan akademik dimiliki oleh sivitas akademika yang

yang terdiri atas staf  akademik dan mahasiswa. Kebebasan akademik

merupakan perwujudan otonomi keilmuan dalam kampus, akan tetapi

untuk memelihara prestasi menuju keunggulan, pemanfaatannya harus

dengan sangat hati-hati dan diteliti agar tidak menyeret runtuhnya

wibawa kampus. Setiap sivitas akademika memiliki kebebasan untuk

melakukan pengajaran sesuai dengan perkembangan ilmu

pengetahuan, teknologi dan seni sesuai bidang keahlian masing-

masing.
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2) Kebebasan mimbar akademika sebagai bagian dari kebebasan

akademik merupakan hak dan tanggungjawab seseorang yang

memiliki wewenang dan wibawa keilmuan guna mengutarakan pikiran

dan pendapatnya dari mimbar akademik sesuai dengan perkembangan

ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang merupakan bidang

keahliannya.

3) Otonomi keilmuan hakekatnya berarti bahwa kegiatan keilmuan

berpedoman pada norma keilmuan yang harus ditaati oleh para

ilmuwan dan calon ilmuwan di lingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur.

Pasal 20
Gelar, Sebutan Lulusan dan Penghargaan

1) UPN “Veteran” Jawa Timur memberikan hak kepada lulusannya untuk

untuk menggunakan gelar akademik dan/atau sebutan profesional

sesuai dengan ketentuan peraturan yang  berlaku.

2) UPN “Veteran” Jawa Timur dapat menganugrahkan gelar Doktor

kehormatan kepada seseorang yang telah berjasa luar biasa bagi ilmu

pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan atau

kemanusiaan. Pemberian gelar Doktor Kehormatan diusulkan oleh

Senat Fakultas dan di kukuhkan oleh Senat Universitas.

Tata cara pemberian gelar Doktor Kehormatan diatur sesuai dengan

ketentuan peraturan yang berlaku.
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BAB  V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 21
Y a y a s a n

1) Yayasan Kejuangan Panglima Besar Sudirman ( YKPBS )

a. YKPBS didirikan oleh Menhankam dan Pangab dengan Akte Notaris

Koesbiono Sarmanhadi, SH Nomor : 58 tanggal 26  Januari tahun

1990 tambahan Berita Negara RI Nomor : 23 tanggal 20 Maret

1990 dan telah disempurnakan dengan Akte Notaris Koesbiono

Sarmanhudi, SH Nomor 14 tanggal 6 Maret 1996.

b. YKPBS  merupakan  Badan  Hukum  Non  Organik  Departemen

Pertahanan dan Mabes TNI

c. Berdasarkan Keputusan Menhankam Nomor : Kep/03/ II/ 1993

tanggal 27 Februari 1993 dan Instruksi Menhankam Nomor :

Ins/01/II/1996 tanggal 6 Februari 1996 masing-masing tentang

Pelimpahan dan Pelaksanaan Pelimpahan Wewenang dan

tanggung jawab Pembinaan UPN “Veteran” ke YKPBS, dengan

demikian YKPBS merupakan Yayasan penyelenggara UPN

“Veteran” Yogyakarta, Jawa Timur dan Jakarta, berkedudukan di

Jakarta.

d. YKPBS terdiri dari :

(1). Badan Pendiri

(2). Penasehat

(3). Pengawas,

(4). Dewan Pengurus dengan susunan :
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(a). Ketua Umum,

(b). Wakil Ketua Umum I

(c). Wakil Ketua Umum II

(d). Ketua Harian,

(e). Wakil Ketua Harian I

(f). Wakil Ketua Harian II

(g). Sekretaris

(h). Bendahara,

(i). Ketua Bidang Pendidikan,

(j). Ketua Bidang Sosial,

(k). Ketua Bidang Usaha

2) Badan Penyelenggara ( BP ) UPN “Veteran”

a. BP UPN “Veteran” merupakan Badan yang dibentuk oleh YKPBS

berdasarkan Keputusan Ketua Umum YKPBS Nomor :

Kep/01/IV/1996/YKPBS tanggal 10 April 1996 tentang Organisasi

dan Prosedur Badan Penyelenggara UPN “Veteran” yang

disempurnakan dengan Keputusan Ketua Umum YKPBS  Nomor :

Kep/17/VI/1999/YKPBS tanggal 18 Juni 1999, berkedudukan

langsung dibawah Dewan Pengurus YKPBS dan Keputusan Sekjen

Dephan selaku Ketua Umum YKPBS Nomor :

KEP/02/II/2003/YKPBS tanggal 27 Pebruari 2003 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Badan Penyelenggara UPN “Veteran”.

b. BP  UPN  “Veteran” mempunyai   tugas  mewakili  YKPBS

menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan UPN “Veteran”

Yogyakarta, Jawa Timur dan Jakarta.

c. BP UPN “Veteran” terdiri dari :

(1). Pimpinan :

(a). Ketua

(b). Wakil Ketua,

(c). Sekretaris
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(2). Unsur Staf :

(a). Bidang I / Akademik dan Penelitian

(b). Bidang II / Kemahasiswaan dan Pengabdian Masyarakat

(c). Bidang III / Kepegawaian

(d). Bidang IV / Perencanaan Anggaran dan Keuangan

(3). Unsur Pelayanan :

(a). Sekretaris / Tata Usaha Urusan Dalam (TUUD)

(b). Unsur Pelaksana :

- Badan Pelaksana Harian UPN “Veteran”

3) Badan Pelaksana Harian ( BPH ) UPN “Veteran” Jawa Timur

a. BPH UPN “Veteran” Jawa Timur merupakan Badan yang dibentuk

oleh YKPBS dengan Keputusan Ketua BP UPN “Veteran” Nomor :

Kep/01/IX/1996 tanggal 10 September 1996 tentang Organisasi

dan Tata Kerja BPH UPN “Veteran” yang disempurnakan dengan

Keputusan Ketua BP UPN “Veteran” Nomor : Kep/01/VII/2000

tanggal 10 Juli 2000.

b. BPH UPN “Veteran” Jawa Timur berkedudukan langsung dibawah

BP UPN “Veteran”, mempunyai tugas pokok membantu BP UPN

“Veteran” dalam pelaksanaan tugas sehari-hari penyelenggaraan

pembinaan dan pengembangan UPN “Veteran” Jawa Timur dengan

menyelenggarakan fungsi-fungsinya sebagaimana tercantum dalam

Keputusan Sekjen Dephan selaku Ketua Umum YKPBS Nomor :

KEP/02/II/2003/YKPBS tanggal 27 Pebruari 2003 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Badan Penyelenggara UPN “Veteran”

dan Surat Keputusan Ketua BP UPN “Veteran” Nomor :

Skep/10/I/2005, tanggal 31 Januari 2005 tentang Uraian Tugas

Pokok Badan Penyelenggara Harian UPN “Veteran”.

c. BPH UPN “Veteran” Jawa Timur terdiri dari :

(1). Ketua

(2). Sekretaris
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(3). Kepala Bidang Akademik Kemahasiswaan dan Pengabdian

Masyarakat (Akmadimas)

(4). Kepala Bidang Kepegawaian, material dan keuangan

(Pegmatku)

Pasal  22
U n i v e r s i t a s

1) Rektor

a. Rektor adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Universitas

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua

Yayasan/BP UPN ”Veteran”

b. Rektor memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan

pengabdian kepada masyarakat, serta membina tenaga

kependidikan, tenaga non kependidikan, mahasiswa dan hubungan

dengan lingkungannya.

c. Dalam melaksanakan tugasnya, Rektor dibantu oleh Wakil Rektor

d. Bila Rektor berhalangan tidak tetap, Wakil Rektor bidang Akademik

bertindak sebagai pelaksana harian Rektor.

e. Bila Rektor berhalangan tetap, Yayasan/BP UPN ”Veteran”

mengangkat pejabat Rektor atas usul Senat Universitas sampai

diangkatnya Rektor Tetap yang baru.

f. Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Umum YKPBS atas

usul Senat Universitas melalui Ketua BP UPN ”Veteran”

g. Ketentuan persyaratan dan masa jabatan Rektor sesuai dengan

Peraturan kepegawaian UPN ”Veteran”, sedang tatacara pemilihan

Rektor diatur dengan Surat Keputusan BP UPN ”Veteran” atas

pertimbangan Senat Universitas.

2). Wakil Rektor

a. Wakil Rektor terdiri dari :
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(1) Wakil Rektor I, Bidang Akademik; membantu Rektor dalam

memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran,

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

(2) Wakil Rektor II, Bidang Administrasi dan Keuangan;

membantu Rektor dalam pelaksanaan pembinaan dan

bidang umum, kepegawaian, sarana dan prasana serta

keuangan.

(3) Wakil Rektor III, Bidang Kerjasama dan Kemahasiswaan;

membantu  Rektor dalam pelaksanaan kegiatan di bidang

kerjasama, pembinaan dan pelayanan kegiatan mahasiswa.

b Sesuai dengan pengembangan organisasi, dapat diangkat Wakil

Rektor bidang lain berdasarkan persetujuan BP UPN ”Veteran”.

c Persyaratan calon Wakil Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan

kepegawaian yang berlaku yang ditetapkan oleh BP UPN ”Veteran”

d Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Harian YKPBS

atas usul Senat Universitas melalui ketua BP UPN ”Veteran”

e Wakil Rektor dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab

kepada Rektor.

f Ketentuan persyaratan dan masa jabatan Wakil Rektor sesuai

dengan peraturan kepegawaian UPN ”Veteran” sedang tata cara

pemilihan Wakil Rektor diatur dengan Surat Keputusan Rektor.

Pasal 23
F a k u l t a s

1) Dekan

a. Dekan memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan

pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan,

mahasiswa, tenaga administratif di Fakultas

b. Dalam melaksanakan tugasnya Dekan dibantu oleh 2 (dua) orang

Wakil Dekan
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c. Dalam pelaksanaan tugasnya Dekan bertanggungjawab kepada

Rektor

d. Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Ketua BP UPN ”Veteran”

atas usul Rektor.

e. Ketentuan persyaratan dan masa jabatan Dekan sesuai dengan

Peraturan Kepegawaian UPN ’Veteran”, sedang tata cara pemilihan

Dekan diatur dengan Surat Keputusan Rektor.

2). Wakil Dekan

a. Wakil Dekan terdiri dari :

(1) Wakil Dekan I, Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;

membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan pendidikan

dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada

masyarakat serta pembinaan dan pelayanan kegiatan

mahasiswa

(2) Wakil Dekan II, Bidang Administrasi dan Keuangan;

membantu Dekan dalam pelaksanaan pembinaan dan

administrasi umum, kepegawaian, sarana dan prasana serta

keuangan.

(3) Dalam pelaksanaan tugasnya Wakil Dekan

bertanggungjawab kepada Dekan

(4) Wakil Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Ketua BP

”Veteran” atas usul Rektor.

(5) Ketentuan persyaratan dan masa jabatan Wakil Dekan

sesuai dengan peraturan kepegawaian UPN ”Veteran” yang

tata cara pemilihannya diatur dengan Surat Keputusan

Rektor tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan.

3) Program Studi

a. Program Studi merupakan unsur Pelaksana Akademik pada

Fakultas yang melaksanakan pendidikan akademik dan/atau
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profesional dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan,

teknologi dan atau kesenian.

b. Dalam Program Studi dapat dibentuk Kelompok Bidang Keahlian /

kekhususan dan Laboratorium/Studio

c. Program Studi dipimpin oleh Ketua dibantu oleh Sekretaris Program

d. Dalam pelaksanaan tugasnya Ketua Program Studi

bertanggungjawab kepada Dekan

e. Ketua Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Ketua BP

UPN”Veteran” atas usul dari Rektor

f. Ketentuan persyaratan dan masa jabatan Ketua Program Studi

sesuai dengan peraturan kepegawaian UPN ”Veteran” sedang tata

cara pemilihan Ketua Program Studi diatur dengan Surat Keputusan

Rektor tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan.

Pasal 24
Program Pascasarjana

1) UPN ”Veteran” Jawa Timur  menyelenggarakan Program Pascasarjana.

2) Program Pascasarjana dapat terdiri dari beberapa program studi.

3) Program Pascasarjana dipimpin oleh Direktur setingkat Dekan,

4) Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur bertanggungjawab kepada

Rektor

5) Direktur dibantu oleh  Wakil Direktur Bidang Akademik & Non Akademik

6) Dalam melaksanakan tugasnya, Wakil Direktur bertanggungjawab

kepada Direktur

7) Ketentuan persyaratan dan masa jabatan Direktur sesuai dengan

Peraturan Kepegawaian UPN ”Veteran”, sedang tata cara pemilihan

Direktur diatur dengan Surat Keputusan Rektor tentang Petunjuk

Pelaksanaan Pemilihan..
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Pasal 25
Dewan Penyantun

1) Dewan   penyantun  terdiri   dari para   tokoh   masyarakat, diangkat

untuk ikut mengasuh  dan membantu  menyelesaikan masalah UPN

“Veteran” Jawa Timur dan diharapkan dapat berperan aktif dalam

menggerakkan dan mengarahkan sumber daya masyarakat.

2) Anggota Dewan Penyantun diangkat dan diberhentikan oleh Rektor

setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas dan persetujuan

Ketua BP UPN “Veteran”.

3) Pengurus   Dewan   Penyantun  dipilih  oleh  dan  diantara  para

anggota Dewan  Penyantun.

4) Masa   Jabatan  Dewan  Penyantun  disesuaikan  dengan  kesediaan

yang bersangkutan.

5) Hal-hal   yang  menyangkut keanggotaan, fungsi dan wewenang, Dewan

Penyantun ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan

Senat Universitas  dan  persetujuan  BP UPN “Veteran”.

6) Dewan  Penyantun  mengadakan  sidang  sekurang-kurangnya  sekali

dalam  setahun.

7) Dalam melaksanakan tugasnya  Dewan Penyantun  bertanggung  jawab

kepada  Rektor

Pasal 26
Senat Universitas dan Fakultas

1) Senat Universitas

a. Senat Universitas merupakan badan normatif dan perwakilan

tertinggi di lingkungan Universitas mempunyai tugas pokok :

(1) Merumuskan kebijakan  akademik dan pengembangan

Universitas.
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(2). Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan

kecakapan serta kepribadian  sivitas  akademika.

(3) Merumuskan norma  dan  tolok ukur  serta menilai

penyelenggaraan  program-program pendidikan dan

penyelenggaraan penelitian serta pengabdian kepada

masyarakat

d). Memberikan pertimbangan dan persetujuan atas Rencana

Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Universitas yang

diajukan oleh Rektor sebelum RAPB tersebut diusulkan

kepada Yayasan/BP dan mengevaluasi pelaksanaan APB

Universitas

e) Mempertimbangkan  usul pembukaan atau penutupan

Fakultas, Program Studi, Program Pascasarjana, Pusat

Penelitian dan Badan Penjaminan Mutu.

f) Merumuskan peraturan  pelaksanaan  kebebasan  akademik,

kebebasan mimbar  akademik, dan otonomi  keilmuan.

g) Mempertimbangkan dan mengusulkan calon Rektor / Wakil

Rektor / Dekan / Direktur PPS / Ketua Lembaga kepada

Yayasan / BP untuk di angkat menjadi pejabat definitif

selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa

jabatan terkait.

h) Menilai pertanggungjawaban Rektor atas pelaksanaan

kebijakan yang telah ditetapkan.

i) Merumuskan  norma-norma  yang  berlaku  bagi  sivitas

akademika.

j) Menyelenggarakan  sidang senat terbuka, upacara wisuda,

upacara hari jadi / dies  natalis  dan upacara yang bersifat

khusus lainnya

k) Mempertimbangkan  usul  pemberian gelar Doktor  dan  Doktor

Kehormatan.
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l) Menyetujui pengajuan promosi ke Lektor Kepala serta

pengukuhan Guru Besar.

b. Anggota Senat Universitas terdiri atas :

(1) Para Guru  Besar

(2) Para Pimpinan Universitas

(3) Para Dekan

(4) Direktur  Program Pascasarjana

(5) Para Ketua Lembaga / Badan

(6) Wakil Dosen

c. Senat Universitas diketuai oleh Rektor, didampingi oleh seorang

sekretaris yang dipilih oleh dan dari anggota Senat Universitas.

d. Dalam pelaksanaan tugasnya, Senat Universitas membentuk

komisi-komisi yang beranggotakan anggota senat dan bila perlu

ditambah anggota lain dari kumpulan profesi.

e. Senat Univesitas bertanggungjawab kepada sivitas akademika dan

pegawai.

f. Organisasi dan tata kerja Senat Universitas diatur dalam Surat

Keputusan Rektor selaku Ketua Senat Universitas.

2) Senat Fakultas

a. Senat  Fakultas  merupakan  badan  normatif  dan perwakilan

tertinggi di lingkungan Fakultas, mempunyai tugas pokok :

(1) Merumuskan  kebijakan akademik dan  pengembangan

Fakultas.

(2) Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan

kecakapan serta kepribadian sivitas akademika.

(3) Merumuskan norma dan tolok ukur pelaksanaan

penyelenggaraan Fakultas.
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(4) Mempertimbangkan usul pembukaan atau penutupan program

studi dan program diploma.

(5) Mempertimbangkan dan mengusulkan calon Dekan kepada

Pimpinan Universitas untuk diangkat menjadi Dekan selambat-

lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatan

Dekan.

(6) Menilai pertanggungjawaban Pimpinan Fakultas atas

pelaksanaan kebijakan akademik yang telah ditetapkan.

b Anggota Senat Fakultas terdiri atas :

(1) Para Guru Besar
(2) Para Pimpinan Fakultas
(3) Para Ketua Program Studi
(4) Wakil Dosen

c. Persyaratan, tatacara pemilihan dan pengusulan wakil Dosen

sebagai anggota Senat Fakultas diatur dengan Surat Keputusan

Dekan.

d. Senat Fakultas diketuai oleh Dekan didampingi oleh seorang

sekretaris yang dipilih oleh dan dari anggota Senat Fakultas.

e. Senat Fakultas bertanggungjawab kepada sivitas akademika dan

pegawai Fakultas.

f. Organisasi dan Tata kerja Senat Fakultas diatur dalam Surat

Keputusan Dekan selaku Ketua Senat Fakultas.

Pasal 27
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan

unsur pelaksana akademik dalam bidang penelitian dan pengabdian

kepada masyarakat di lingkungan Universitas.
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2) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mempunyai

tugas pokok mengkoordinasi, memantau, dan memberikan kemudahan

pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

baik di Fakultas maupun di Universitas

3) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dipimpin oleh

Ketua Lembaga, yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua BP UPN

”Veteran” atas usul Senat Universitas dan dalam pelaksanaan tugasnya

bertanggungjawab kepada Rektor

4) Ketentuan persyaratan dan masa jabatan Ketua Lembaga sesuai

dengan Peraturan Kepegawaian UPN ”Veteran”, sedang tata cara

pemilihan Ketua Lembaga diatur dengan Surat Keputusan Rektor.

Pasal 28
Badan Penjaminan Mutu

1) Badan Penjaminan Mutu merupakan satuan kerja yang melaksanakan

proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan

pendidikan secara konsisten dan berkelanjutan yang dilakukan di tingkat

Universitas, Fakultas dan Program Studi.

2) Badan Penjaminan Mutu bertujuan memelihara dan meningkatkan mutu

pendidikan tinggi untuk mewujudkan visi dan misi UPN ”Veteran” Jawa

Timur dengan tugas pokok menilai kualitas penjaminan mutu ( Quality

Assurance ) di bidang kinerja Universitas, Fakultas, Program Studi mulai

dari masukan (input), proses sampai dengan keluaran (output) yang

diselaraskan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi

3) Badan Penjaminan Mutu berfungsi merencanakan, melaksanakan dan

mengawasi penjaminan mutu dilingkungan Universitas, Fakultas,

Program Studi meliputi :
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a. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu

b. Penyiapan dan penyusunan standar mutu

c. Penyiapan pedoman/perangkat lunak penjaminan mutu

d. Sosialisasi pedoman/perangkat lunak penjaminan mutu

e. Pemantauan dan penilaian penyelenggaraan penjaminan mutu

g. Evaluasi dan koreksi terhadap penyelenggaraan penjaminan mutu

h. Pelaksanaan kegiatan audit internal dan evaluasi/koreksi serta

pembuatan laporan berkala di lingkungan Universitas, Fakultas,

Program Pascasarjana, dan Program Studi.

4) Badan Penjaminan Mutu dipimpin oleh Ketua Badan yang diangkat dan

diberhentikan oleh Ketua BP UPN ”Veteran” atas usul Senat Universitas

dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Rektor.

5) Badan Penjaminan Mutu dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh

Tim Penjamin Mutu di Tingkat Fakultas, Program Pascasarjana, dan

Program Studi.

6) Ketentuan persyaratan dan masa jabatan Ketua Badan Penjaminan

Mutu sesuai dengan Peraturan Kepegawaian UPN ”Veteran”, sedang

tata cara pemilihan Ketua Lembaga diatur dengan Surat Keputusan

Rektor

Pasal 29
Unsur Pelaksana Administrasi dan Penunjang

1) Unsur Pelaksana Administrasi :

a. Biro merupakan satuan pelaksana administrasi yang

menyelenggarakan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi yang

meliputi bidang akademik, bidang keuangan, bidang umum dan

bidang kemahasiswaan pada universitas.
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b. Biro terdiri dari :

(1) Biro Administrasi Akademik

(2) Biro Umum

(3) Biro Kerjasama dan Kemahasiswaan

(4) Biro Perencanaan Anggaran dan Keuangan.

c. Biro membawahi bagian-bagian yang dibentuk sesuai dengan

kebutuhan.

d. Biro dipimpin oleh Kepala Biro yang bertanggungjawab kepada

Rektor, Biro membawahi bagian-bagian yang dibentuk sesuai

dengan kebutuhan.

e. Kepala Biro diangkat dan diberhentikan oleh Ketua BP UPN

”Veteran” atas usul Rektor

f. Ketentuan persyaratan dan masa jabatan Kepala Biro sesuai

dengan Peraturan Kepegawaian UPN ”Veteran”. sedang tata cara

pemilihan Kepala Biro diatur dengan Surat Keputusan Rektor

2) Unsur Penunjang :

a. Perpustakaan

(1) Perpustakaan merupakan unsur penunjang proses belajar

mengajar dan pengembangan ilmu pengetahuan yang bersifat

terbuka yang dapat dimanfaatkan seluas-luasnya oleh semua

pihak untuk memperoleh buku-buku ilmu pengetahuan yang

senantiasa dimutakhirkan (updating) secara berlanjut.

(2) Perpustakaan terdiri dari Perpustakaan Pusat yang

menyediakan buku-buku bersifat umum dan Ruang Baca

Fakultas / Program Pascasarjana yang menyediakan buku-

buku bersifat khusus sesuai dengan program studinya

(3) Universitas juga membangun dan mengembangkan ”E-library”

yang didukung oleh sistem jaringan terbuka (Hotspot) sehingga
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mahasiswa dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh

sumber informasi buku-buku melalui internet di lingkungan

kampus sebagai bagian dari proses pembelajaran khususnya

untuk Kurikulum Berbasis Kompetensi yang sedang

dikembangkan

(4) Perpustakaan dipimpin oleh Kepala yang bertanggungjawab

kepada Rektor untuk tingkat Universitas dan kepada Dekan

untuk tingkat Fakultas.

(5) Kepala Perpustakaan Pusat diangkat dan diberhentikan oleh

Ketua BP UPN ”Veteran” atas usul Rektor

(6) Ketentuan persyaratan dan masa jabatan Kepala Perpustakaan

Pusat sesuai dengan Peraturan Kepegawaian UPN ”Veteran”.

b. Pusat Bahasa dan Bimbingan Karier

(1) Pusat Bahasa dan Bimbingan Karier (Pusbabimkar) merupakan

unsur penunjang Universitas guna memberikan nilai tambah

keterampilan dan pengetahuan kepada sivitas akademika dan

karyawan terutama di bidang bahasa, pengetahuan komputer

dan kepemimpinan.

(2) Pusbabimkar dilengkapi dengan laboratorium bahasa yang

merupakan unsur penunjang dengan tugas dan tanggung jawab

membantu proses belajar mengajar semua program studi dalam

memberikan pelayanan kepada para peserta didiknya untuk

memperkaya kadar pengetahuannya dalam bahasa Inggris dan

bahasa asing lainnya.

(3) Laboratorium Bahasa pada Pusbabimkar senantiasa dan terus

menerus dikembangkan baik dalam materi, metodologi,

instrumen maupun kesiapan para pengasuhnya.

(4) Pusbabimkar dipimpin oleh Kepala yang bertanggungjawab

kepada Rektor.
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(5) Kepala Pusbabimkar diangkat dan diberhentikan oleh Ketua BP

UPN ”Veteran” atas usul Rektor.

(6) Ketentuan persyaratan dan masa jabatan Kepala Pusbabimkar

sesuai dengan Peraturan Kepegawaian UPN ”Veteran”.

c. Pusat Telematika

(1) Pusat Telematika ( d/h Pusat Komputer ) merupakan unsur

penunjang Universitas, yang memberikan pelayanan kepada

pimpinan Universitas, Fakultas dan Satker lainnya yang meliputi

pemanfaatan komputer dalam rangka pengembangan Sistem

Informasi Manajemen, pengadaan, penyimpanan, perawatan

dan pengembangan database, piranti lunak dan piranti keras

bagi semua unit di lingkungan Universitas.

(2) Pusat Telematika senantiasa meningkatkan diri dalam

pengetahuan teknologi informasi (TI), kemampuan rekayasa

sistem informasi dan perangkat lunak, perangkat keras dan

tenaga ahli, analis serta programmer seiring dengan perubahan

dan pengembangan teknik dan aplikasi komputer baik untuk

jaringan intranet ataupun internet.

(3) Pusat Telematika juga berfungsi sebagai pusat informasi bagi

masyarakat luas dengan mengembangkan Sistem Informasi

Kampus ( ”E-Campus” ) dan selalu memutakhirkan informasi

pada ”website” UPN ”Veteran”. Untuk itu perangkat keras dan

jaringan komunikasi data selalu memerlukan pemutakhiran

sesuai tuntutan masyarakat.

(4) Pusat Telematika dipimpin oleh Kepala yang bertanggungjawab

kepada Rektor.

(5) Kepala Pusat Telematika diangkat dan diberhentikan oleh Ketua

BP UPN ”Veteran” atas usul Rektor.

(6) Ketentuan persyaratan dan masa jabatan Kepala Pusat

Telematika sesuai dengan Peraturan Kepegawaian UPN

”Veteran”.
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d. Poliklinik

(1) Poliklinik merupakan salah satu unsur penunjang Universitas

turut membina kesejahteraan warga kampus melalui

ketersediaan pelayanan pemeliharaan kesehatan baik

kesehatan umum maupun kesehatan gigi

(2) Fungsi dan peran pelayanan kesehatan dapat dikembangkan

dalam membantu pemeriksaan kesehatan penerimaan

mahasiswa baru dan/atau bagi masyarakat bukan warga

kampus terutama masyarakat yang bermukim sebagai sekitar

kampus.

(3) Poliklinik dipimpin oleh Kepala yang bertanggungjawab kepada

Rektor.

(4) Kepala Poliklinik diangkat dan diberhentikan oleh Ketua BP

UPN ”Veteran” atas usul Rektor

(5) Ketentuan persyaratan dan masa jabatan Kepala Poliklinik

sesuai dengan Peraturan Kepegawaian UPN ”Veteran”.

Pasal 30
Laboratorium

1) Laboratorium adalah unit sumberdaya dasar bagi pengembangan

disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

2) Laboratorium terdiri dari laboratorium yang dikoordinasikan oleh

Universitas dan atau Fakultas, Pascasarjana, dan Program Studi.

3) Laboratorium dipimpin oleh seorang kepala yang berasal dari dosen

yang keahliannya telah memenuhi syarat tertentu

4) Kepala laboratorium yang dikoordinasi oleh Universitas bertanggung

jawab kepada Rektor, sedangkan kepala laboratorium Fakultas/
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Program Studi bertanggung jawab kepada Dekan/ Ketua Program

Studi

5) Kepala laboratorium Fakultas/ Program Studi diangkat dan

diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan/ Program Studi, sedangkan

kepala laboratorium yang dikoordinasi oleh Universitas diangkat dan

diberhentikan oleh Rektor

6) Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Laboratorium dibantu oleh

asisten atau laboran.

7) Fungsi, tata kerja, dan rincian tugas Kepala Laboratorium diatur dalam

ketentuan tersendiri.

Pasal 31
Organisasi Ekstra Struktural

1) UPN ”Veteran” Jawa Timur dapat membentuk Organisasi Non Struktural

seperti : Koperasi Karyawan, Korps Pegawai Republik Indonesia

(KORPRI), Badan Usaha Universitas, Puspa Wimaya, Alumni dan Ikatan

Orang Tua Mahasiswa serta organisasi ekstra struktural lainnya sesuai

kebutuhan.

2) Badan Usaha Universitas sebagaimana dimaksud ayat 1) merupakan

lembaga eksra struktural yang bertugas melaksanakan pencarian dan

penggalangan dana melalui usaha diluar sumber kewajiban keuangan

mahasiswa, dipimpin oleh seorang Direktur Utama yang diangkat dan

diberhentikan oleh Rektor.

3) Pembinaan organisasi eksra struktural Universitas sebagaimana

dimaksud ayat 1) dilakukan langsung oleh Rektor, dibantu para Wakil

Rektor dan para Pembina yang diangkat menurut peraturan yang

berlaku.
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BAB  VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 32
D o s e n

1). Dosen merupakan tenaga profesional yang diangkat sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pengakuan dosen

sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan jabatan fungsional

dan/atau sertifikat pendidik.

2) Dosen dibedakan atas :

a. Dosen Tetap adalah dosen yang bertugas dan berkarier di bidang

Tridharma Perguruan Tinggi secara penuh, dengan memperoleh

penghasilan tetap dan penghasilan lain yang menjadi haknya.

b. Dosen Tidak Tetap, adalah dosen yang bertugas di bidang

Tridharma Perguruan Tinggi secara penggal waktu, dengan

memperoleh penghasilan tidak tetap sesuai kehadirannya dan

penghasilan lain yang menjadi haknya.

3). Fungsi, Kewajiban dan Hak Dosen

a. Dosen sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan

martabatnya sebagai dosen.

b. Dosen sebagai agen pembelajaran, pengembang ilmu

pengetahuan, teknologi dan seni, serta pengabdian kepada

masyarakat, berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan

nasional.

c. Dosen berkewajiban :

a). Melaksanakan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat.

b). Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta

menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.

c). Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan

kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
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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.

f). Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

d. Dosen berhak :

(1) Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan

jaminan kesejahteraan sosial.

(2) Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas

dan prestasi kerjanya.

(3) Memperoleh perlindungan dalam pelaksanaan tugas, dan hak

atas kekayaan intelektual.

(4) Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi,

sertifikasi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan

prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian

kepada masyarakat.

(5) Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi

keilmuan.

(6) Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan

menentukan kelulusan peserta didik.

(7) Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi

profesi/organisasi profesi keilmuan.

4). Kualifikasi Dosen

a. Kualifikasi akademik dosen diperoleh melalui pendidikan tinggi

program pascasarjana yang terakreditasi, sesuai dengan bidang

keahlian.

b. Dosen untuk sarjana harus memiliki kualifikasi akademik minimum

lulusan program magister, dan untuk program pascasarjana harus

memiliki kualifikasi akademik lulusan program doktor.
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5). Jabatan Akademik

a. Jenjang jabatan akademik dosen terdiri atas Asisten Ahli, Lektor,

Lektor Kepala dan Guru Besar/Profesor.

b. Syarat untuk menjadi Guru Besar/Profesor  sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Guru Besar/Profesor yang telah mengakhiri masa jabatannya,

dapat diusulkan untuk diangkat kembali menjadi Guru

Besar/Profesor sebagai penghargaan istimewa dengan sebutan

Guru Besar/Profesor Paripurna.

6). Ketentuan pengangkatan dan pemberhentian Dosen, diatur dalam

Peraturan Kepegawaian UPN ”Veteran”.

Pasal   33
Tenaga Kependidikan

1) Teknisi adalah tenaga kependidikan yang bertugas dan

bertanggungjawab mempersiapkan, merawat, memperbaiki sarana dan

prasarana pembelajaran.

2) Laboran, adalah tenaga kependidikan yang bertugas dan

bertanggungjawab membantu kelancaran kegiatan praktikum di

laboratorium.

3) Pranata Komputer, merupakan tenaga tetap maupun tidak tetap yang

mempunyai keahlian bidang piranti lunak dan jaringan komputer yang

bekerja di pusat telematika maupun fakultas untuk menunjang

kelancaran kegiatan akademik.

4) Pustakawan, adalah tenaga kependidikan yang bertugas dan

bertanggungjawab melaksanakan pengelolaan sumber pembelajaran

yang ada di perpustakaan.

5) Tenaga Administrasi adalah tenaga kependidikan yang bertugas dan

bertanggungjawab memberikan pelayanan administrasi di bidang

akademik, kemahasiswaan, keuangan, sumberdaya manusia, sarana

prasarana, hukum dan komunikasi.
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6) Ketentuan pengangkatan dan pemberhentian tenaga kependidikan,

diatur dalam Peraturan Kepegawaian UPN ”Veteran” Jawa Timur.

BAB   VII
MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 34
M a h a s i s w a

1) Persyaratan untuk menjadi mahasiswa UPN “Veteran” Jawa Timur :

a. Memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Atas bagi

program S1, ijazah S1 bagi program S2 dan Ijazah S2 bagi program

S3 atau yang dinyatakan setara sesuai ketentuan Menteri Pendidikan

Nasional.

b. Memiliki kemampuan yang disyaratkan oleh UPN “Veteran” Jawa

Timur.

c. Mematuhi ketentuan UPN “Veteran” Jawa Timur.

d. Warga asing dapat menjadi mahasiswa sesuai persyaratan dan

prosedur yang berlaku.

e. Ketentuan sebagaimana dimaksud butir a dan b diatur lebih lanjut

oleh Senat Universitas.

2) Hak dan Kewajiban Mahasiswa serta Sanksi.

a. Mahasiswa mempunyai hak :

(1) Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung

jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan

norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik.
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(2) Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang

akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan

kemampuan.

(3) Memanfaatkan fasilitas UPN “Veteran” Jawa Timur dalam

rangka kelancaran proses belajar.

(4) Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab

atas program studi yang diikuti dalam penyelesaian

studinya.

(5) Memperoleh layanan informasi yang berkait dengan

program studi yang diikuti serta hasil belajarnya.

(6) Menyelesaikan studi lebih awal dengan persyaratan yang

berlaku.

(7) Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan

ketentuan peraturan yang berlaku.

(8) Memanfaatkan sumber daya UPN “Veteran”  Jawa Timur

melalui perwakilan / organisasi kemahasiswaan untuk

mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat dan tata

kehidupan masyarakat.

(9) Pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain,

bilamana memenuhi persyaratan.

(10) Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa UPN

“Veteran” Jawa Timur.

(11) Memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang

cacat.
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(12) Mengambil cuti akademik sesuai dengan ketentuan

peraturan yang berlaku.

b. Setiap mahasiswa berkewajiban untuk :

(1) Mengikuti perkuliahan dan tugas-tugas lainnya dalam

rangka Tridharma Perguruan Tinggi dengan semangat,

berdisiplin, tertib dan penuh rasa tanggung jawab kepada

Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa dan Negara, masyarakat,

keluarga / orang tua dan lembaga pendidikan UPN “Veteran”

Jawa Timur :

(2) Berbudi pekerti luhur;

(3) Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi/kesenian.

(4) Memelihara dan meningkatkan nama baik mahasiswa dan

Lembaga UPN “Veteran” Jawa Timur.

(5) Memenuhi kewajiban pembayaran biaya pendidikan.

(6) Mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh UPN

“Veteran” Jawa Timur.

(7) Menjaga kewibawaan dan nama baik UPN “Veteran” Jawa

Timur.

(8) Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan,

ketertiban dan keamanan UPN “Veteran” Jawa Timur.

c. Setiap pelanggaran terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku

dikenakan sanksi.

d. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana butir a, b dan c diatas,

ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah disetujui Senat

Universitas.
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3) Organisasi Kemahasiswaan

a. Organisasi kemahasiswaan adalah wahana dan sarana

pengembangan diri mahasiswa kearah perluasan wawasan dan

peningkatan kecendikiawanan serta kepribadian untuk mencapai

tujuan Pendidikan Tinggi.

b. Organisasi kemahasiswaan di UPN “Veteran” Jawa Timur

diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh dan untuk

mahasiswa dengan memberikan peran dan keleluasaan lebih besar

pada mahasiswa.

c. Organisasi kemahasiswaan yang bersifat perwakilan ada pada

tingkat Universitas, Fakultas, dan Program Studi, sedang organisasi

yang mewakili kegiatan bakat, minat ada ditingkat Universitas.

d. Struktur dan nama organisasi serta administrasi organisasi

ditentukan berdasarkan kesepakatan mahasiswa dan berlandaskan

pada ketentuan yang berlaku, untuk kemudian dimintakan

persetujuan dan pengesahan Rektor.

e. Pengurus organisasi kemahasiswaan di UPN “Veteran” Jawa Timur

bertanggung jawab kepada pimpinan satuan penyelenggara

pendidikan yang membawahinya.

f. Ketentuan sebagaimana dimaksud butir a s/d e, diatur sesuai

dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 35
A l u m n i

1) Alumni UPN “Veteran” Jawa Timur adalah seseorang yang tamat

pendidikan di UPN “Veteran” Jawa Timur.
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2) Alumni UPN “Veteran” Jawa Timur dapat membentuk organisasi alumni

yang bertujuan untuk menggalang rasa kekeluargaan antar alumni serta

membina hubungan dengan almamater dalam upaya untuk menunjang

pencapaian tujuan pendidikan tinggi.

4) Alumni UPN “Veteran” Jawa Timur berhak menjadi anggota Alumni

UPN “Veteran” Jawa Timur;

5) Organisasi alumni merupakan organisasi ekstra struktural UPN “Veteran”

Jawa Timur, pembentukan organisasi alumni universitas disahkan

dengan Surat Keputusan Rektor.

6) Pemberdayaan alumni sebagai agen pembaharu dan kemajuan UPN

“Veteran” Jawa Timur dan masyarakat.

BAB   VIII
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 36
P e n g a d a a n

1) Pengadaan barang dibedakan dalam hal sifat/macam barang dan

sumber dana pengadaan.

2) Uraian pengaturan dan ketentuan tentang pengadaan materiil sesuai

dengan ketentuan tentang Peraturan Materiil UPN “Veteran”.

Pasal 37
Penggunaan, Pengelolaan, dan Pemeliharaan

1) Peraturan dan Ketentuan tentang Penggunaan, Pengelolaan, dan

Pemeliharaan materiil meliputi berbagai aturan dan prosedur berkenan

dengan proses penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, penggunaan,
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pemeliharaan dan pengamanan, penyusutan, kerusaan serta kehilangan

materiil bersangkutan.

2) Uraian pengaturan dan ketentuan tentang Penggunaan, Pengelolaan,

dan Pemeliharaan materiil sesuai dengan ketentuan tentang Peraturan

Materiil UPN “Veteran”.

Pasal 38
Penghapusan

1) Peraturan dan ketentuan tentang penghapusan materiil menyangkut

pengaturan dan prosedur tentang berbagai hal yang berkaitan dengan

tujuan, alasan, tatacara, penghapusan, kewajiban lapor, pemeriksaan

serta penghapusan materiil bersangkutan.

2) Uraian pengaturan dan ketentuan tentang penghapusan materiil sesuai

dengan ketentuan tentang Peraturan Materiil UPN “Veteran”.

BAB   IX
P E N D A N A A N

Pasal 39
Sumber Dana

1) Universitas memperoleh dana untuk membiayai kegiatan-kegiatannya

dari sumber-sumber :

a. Dana yang diusahakan Yayasan;

b. Partisipasi dan sumbangan masyarakat dalam bentuk biaya

pendidikan para peserta didik;

c. Bantuan-bantuan dan sumbangan-sumbangan pemerintah dan

badan-badan lain yang sah dan tidak mengikat;

d. Usaha-usaha Universitas yang sah;
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e. Sumber-sumber lainnya yang sah.

2) Kewajiban Universitas untuk memanfaatkan seluruh dana yang

diperolehnya dengan sebaik-baiknya sesuai prosedur yang berlaku.

Pasal 40
P e n g g u n a a n

1) Penggunaan dana menyangkut pengaturan dan prosedur serta

mekanisme tentang berbagai hal yang berkaitan dengan perencanaan,

penyusunan program, penganggaran, penerimaan, dan

pengorgansasiannya, pengalokasian kepada unit kerja, pengelolaan

serta penentuan unit biaya.

2) Uraian pengaturan dan ketentuan tentang penggunaan dana sesuai

dengan ketentuan tentang Peraturan Keuangan UPN “Veteran”.

Pasal 41
L a p o r a n

1) Pelaporan sebagaimana tersebut dalam pasal ini meliputi pelaporan

pertanggung jawaban administratif yang berhubungan dengan

kepentingan penggunaannya dalam alur mekanisme pertanggung

jawaban internal Universitas dan eksternal kepada Yayasan.

2) Pelaporan pertanggung jawaban administratif :

a. Laporan pelaksanaan program kerja dan anggaran, yang harus

dibuat tiap satuan kerja dilingkungan universitas, yang frekwensinya

adalah dua kali dalam setahun, yaitu laporan Semester Ganjil dan

laporan Tahunan.

b. Laporan Keuangan disusun oleh Biro Administrasi Perencanaan,

Anggaran, dan Keuangan yang dibuat dua kali dalam setahun, yaitu
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akhir semester ganjil dan laporan akhir tahun serta laporan sisa

anggaran akhir tahun.

BAB   X
PENGAWASAN DAN AKREDITASI

Pasal 42
P e n g a w a s a n

1) Dalam rangka menjaga akuntabilitas institusi, Universitas wajib

mematuhi sebaik-baiknya hasil-hasil pengawasan dari institusi yang

dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan.

2) Universitas wajib menjaga bahkan meningkatkan pengawasan mutu

akademik yang diberlakukan guna memelihara akuntabilitas akademik

Universitas terhadap masyarakat.

3) Pengawasan akademik yang dilaksanakan terhadap kegiatan

penerimaan mahasiswa baru melalui seleksi nilai dan hasil ujian

saringan masuk, sedang pengawasan selama dalam proses belajar –

mengajar di universitas dilaksanakan melalui ujian tertulis kepada

mahasiswa berupa pemberian tugas mandiri, ujian tengah semester,

ujian pengawasan mutu, ujian komprehensip, pendadaran/ujian lisan.

4) Pengawasan akademik yang dilakukan oleh Departemen Pendidikan

Nasional berupa Pelaporan Evaluasi  Diri tiap Program Studi yang

dilakukan tiap semester.

5) Pengawasan tenaga kependidikan dilakukan terhadap absensi

kehadiran dosen, kemajuan perkuliahan, angket serta peningkatan mutu

dosen tetap melalui peningkatan pendidikan dan peningkatan jabatan

akademik, pengikut sertaan dalam seminar dan lokakarya yang bermutu.

Disamping itu kepada setiap dosen diwajibkan untuk mengisi tulisan

ilmiah pada majalah/penerbitan ilmiah, baik yang diterbitkan Program
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Studi, Fakultas, Universitas maupun penerbitan/majalah ilmiah dalam

negeri lainnya yang diterbitkan oleh institusi-institusi yang mendapatkan

akreditasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

6) Pengawasan sarana prasarana dilakukan secara terus menerus

terhadap kegiatan inventarisasi beserta kondisi sarana prasarana

bersangkutan, sehingga dapat dilakukan pencegahan dini terhadap

kerusakan, kehilangan, atau dilakukan perbaikan-perbaikan yang

diperlukan.

7) Pengawasan manajemen dilakukan terhadap peberian tugas-tugas

tertentu kepada pimpinan satuan kerja, pelaporan kegiatan, serta

pemeriksaan rutin oleh pimpinan universitas. Sedang pengawasan

manajemen yang berasal dari luar, khususnya dilakukan oleh Inspektorat

Jenderal Departemen Pertahanan, Inspektorat Pendidikan Nasional

(dalam hal mendapatkan bantuan dari pemerintah c.q. Depdiknas) dan

akuntan publik.

Pasal 43
Evaluasi, Akreditasi dan Sertifikasi

1) Dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu akademik perlu

dilakukan evaluasi diri (internal evaluation) dan akreditasi (external

evaluation) yang meliputi penilaian untuk tingkat institusi

(universitas/fakultas) dan untuk penilaian untuk program studi.

2) Evaluasi diri dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan

sebagai bentuk akuntabilitas UPN “Veteran” Jawa Timur kepada stake

holder.

3) Akreditasi yang dilakukan oleh BAN – PT atau Lembaga mandiri yang

berwenang dimaksudkan untuk :

a. Menjamin kualitas institusi dan / atau program studi.
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b. Mendorong perbaikan institusi atau program studi yang telah

memenuhi standar.

c. Menyatakan bahwa institusi atau program studi telah cukup

memenuhi syarat.

4) Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi  :

a. Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap

prestasi belajar dan atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan

setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan

yang terakreditasi.

b. Sertifikat kompetensi diberikan oleh UPN “Veteran’ Jawa Timur dan

lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat

sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan

setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan

pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi/lembaga

kesertifikatan.

BAB XI
KERJASAMA

Pasal 44
Kerjasama Dalam Negeri

1) Kerjasama Tridharma Perguruan Tinggi Universitas dengan lembaga-

lembaga Perguruan Tinggi lain dan atau lembaga-lembaga penelitian

dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni

(IPTEKS) di dalam negeri sangat penting untuk meningkatkan kinerja

dan mutu Universitas.

2) Kerjasama dilandasi azas saling menguntungkan dan yang menjunjung

jati diri Universitas.
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3) Bidang kerjasama yang dilaksanakan meliputi kerjasama pendidikan,

kerjasama penelitian, pengembangan dan penerapan IPTEKS serta

kerjasama pengabdian kepada masyarakat.

a. Kerjasama pendidikan antara lain dapat berbentuk tukar menukar

dosen dan atau mahasiswa, pengadaan sarana dan prasarana

akademik, penyelenggaraan kegiatan akademik bersama.

b. Kerjasama penelitian, pengembangan dan penerapan IPTEKS antara

lain dapat berbentuk penelitian bersama (PEKERTI); pertukaran hasil

penelitian, pengembangan dan penerapan IPTEKS, pembuatan

karya ilmiah bersama, penelitian dan pengembangan karya ilmiah

dan seni bersama serta implementasinya.

c. Kerjasama pengabdian kepada masyarakat antara lain dapat

berbentuk kegiatan pengabdian bersama (penyuluhan, bhakti sosial,

desa binaan, KKN) tukar menukar informasi pengabdian kepada

masyarakat (Sibermas).

4) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana di maksud pada ayat (1) diatur

oleh Rektor, dilaporkan kepada BP UPN “Veteran” dan Depdiknas.

Pasal 45
Kerjasama Luar Negeri

1) Kerjasama luar negeri bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan mutu

Universitas dengan menjunjung jatidiri bangsa dan atas dasar

persamaan kedudukan yang saling menguntungkan, sesuai peraturan

yang berlaku.

2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana di maksud pada ayat (1) diatur

oleh Rektor, dilaporkan kepada BP UPN “Veteran” dan Depdiknas.
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BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46
Perselisihan

1) Apabila di dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi terjadi perselisihan

antara pihak Yayasan / BP UPN “Veteran” dengan pihak Universitas,

akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah dan

mufakat.

2) Dalam hal perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (1) menemui jalan

buntu, maka penyelesaian selanjutnya sebagai mediator adalah

Depdiknas.

3) Upaya terakhir diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Surabaya.

Pasal 47
Ketentuan Peralihan

1) Penyelenggaraan Perguruan Tinggi UPN “Veteran” Jawa Tmur yang

berjalan selama ini, merupakan penyelenggaraan perguruan tinggi yang

diatur berdasarkan ketentuan dalam Statuta ini.

2) Penyesuaian  dan penyelesaian administrasi berdasarkan ketentuan

sebagaimana diatur  dalam Statuta ini, dilaksanakan secara bertahap

dan telah dapat diselesaikan secara menyeluruh dalam waktu 1 (satu)

tahun sejak ditetapkannya Statuta ini.
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Pasal 48
P e n u t u p

1) Pada saat mulainya berlakunya Keputusan Ketua Umum Yayasan

Kejuangan Panglima Besar Sudirman Nomor : Kep/  /VIII/2007/YKPBS

tanggal 1 Agustus 2007 tentang Statuta Universitas Pembangunan

Nasional “Veteran” Jawa Timur, maka keputusan terdahulu tentang

Statuta UPN “Veteran” Jawa Timur dinyatakan tidak berlaku.

2) Hal – hal penting yang dirasakan perlu dan belum cukup diatur dalam

Statuta ini, akan ditetapkan kemudian dan diatur sendiri.

3) Statuta ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 14 Agustus 2007

SEKJEN DEPHAN

Selaku

KETUA UMUM YKPBS

-------------------------------------------------------
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LAMPIRAN
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Lampiran 1. Bendera UPN Veteran
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Lampiran 2. Hymne UPN Veteran

HYMNE  UPN  VETERAN

Do = E Cipt. Syair = Ir. SOETOMO, SA

Larghetto Lagu = Drs. DJOKO SARWOKO, MM

Dm   C 7/6 F/A    Dm/A A7 Dm

6    6   7    1   7      1    2

3    6   5       5        1    7

1    3   4       5        6    5

6    1   3 3        3    3

3    3    .    0

1    1    .    0

6   3     .    0

6   6     .    0

4     3   2      1   7      6   7

6     1   1      6   6      6   6

2     6   6      6   6      4   4

2     3    4     4   4      2   2

1     2     7 .

6     6     5      .

3     3     3      .

3     3     3      .

Di – bawah Dwi      Warna     Pan- ji. Kami Warrga           U P N           Veteran

7    .   1       2         2    3

6    .   6       6         7    7

4    .   5 6         6    5

2    .   3       4         4    3

1    7    1    .

6    7    6    .

3    4    3    .

6   5     6    .

7 7   7      1   7      6   1

6 6   6      6   6      6 6

4     4   4     4    4 4 4

2 2   2 2    2      2 2

7     .     .      0

7     .     .      0

6     .     5     0

3     .     .      0

Ber     ki – prah     untuk         ne – ge – ri         Se - tia      pada       perti - wi

_______

6    6   7    1   7      2    3

3    6 5    5   5      1    7

1    3   4    5   5      6    5

6    1   2    3   3      3    3

3    .    .    0

1    .    .    0

6   .     .    0

6   .     .    0

4     3  2      1  7     6   7

2     1  1      6  6     6   6

6     6  6      6  6 4   4

2     3   4     4  4     2   2

1   1   1   2    7 .

6   6   6   6    5  .

3   3   3   3    3  .

3   3   3   3    3  .

Pe - nerus pejuang bangsa Da-hu-lu-kan      Dharma   daripada     pinta

7    7   1 2        2    3

6    6   6       6        7    7

4    4   5       6        6    5

2    2   3      4        4    3

1    7    1    0 1

6    7    6    0 6

3   4     3    0 3

6   5     6    0 6

7     7    1      2      2     3

6     6    6 1      6     1

4     4    5      6     6      6

2     2    3      4     4      4

1     7     6      .

6     5     3      .

6     3     2     1

3     3     6      .

De-ngan   tekad   Widya        Mwat ya-sa        Menu – ju    Bangsa nan  Sejah - te - ra

5     5   6      7   7 1    2 4   3    3   2   3  . 5   5   6 7   7     1 2 4     4    4   3  0  3
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5     5   4      5   5 6    7

7     7   1      2   2 4    4

5     5   5     5   5 5    5

1   1    1   2  1 6

5    5   5  5   .

1   1    1   7 1   .

5     5   4 5   5     6   7

7     7   1 2   2     4 4

5     5   5 5   5     5   5

1     1    1   1  0  1

6     6    6   5  0  5

1     1    1   1  0  1

Jati di – ri  kami nilai kejuangan di    si    na - ri wa  wa  san   kebangsaan Re

4     4    4     4     4       4

6     7    1     2     2       2

4     4    5     6     6       6

2     2    2     2     2       2

3   3   2   3 0   3

3   1   2   1 0   1

6   6   5   6 0   6

1   1  7 6 0   6

4     4     4     6     6      7

2     2     2     4     4      4

6     6     6     1     1      6

2     2     2     2     2      2

5     .     .      5

3     .     .      3

7     .     .      7

3     .     .      3

Ia   berkorban   atas Ridho   Tu - han. De – mi cintaku   negri ku             Ka

6    4     4       4 4      6

1    1 1       2 2      1

6    6     6       6 6     6

4    4     4       2 2     2

3    3    3    2   1 7 6

7    7 7    7    6 3 3

5    5    5    5    6  7 1

3    3    3    3    6  5 6

7       7 1      2    2        1 2

5       5 6      7    7        6 7

3       3 3      3     3       3 5

3       3 3      3     3       3 3

Mi    tlah   berjanji    berbakti tanpa      hen - ti ber - karya    sepanjang  ma-

3     .      .        0     3

1     .      .        0     1

6     .      .        0     5

6     .      .        0     1

4       4      3 3       4    5

1       2      7    7       1    2

6       6      5 5 6    7

4       2      3    2 1    7

6            .             .             0

3            .             .             0

1            .             . 0

6            .             .             0

Sa                        ba           gi        In - done - sia   Ja - ya
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Es  =  Do

S Cipt   :  Kusbini Dianto

4/4 Arr  :  Aryati Ashari

Lampiran 3. Mars UPN Veteran

MARS UPN “VETERAN”

5      5     . 5      5 . 2

1      1     . 1      1 . 2

3      3     . 3      3 . 4

5      5     . 5      5 . 5

3      3     . 3     3     0     0     5

1      1     . 1     1     0 0     5

5      5     . 5     5     0     0     3

1      1     . 1     1     0     0     5

3 3     . 3     3    .  5 1     3

1 1     . 1     1    .  1 5     5

5     5     . 5     5    .  5 3     5

1 1     . 1     1    . 5 5     5

Mahasiswa   UPN                    “Veteran”                   Bersa     sa   tu      padu     bernaung

5    . 5     5 . 5      5    0 0       5

3 . 3     3     . 3      3    0 0       3

1    . 1     1     . 1 1    0 0 7

3 . 1     1     . 1      1    0 0       1

6     . 6      6     6      6     5     3     3   . 5     1    . 3

4     . 4 4     4      4     3     1     1 . 5     1     .1

1     . 1      1     1 1     5     5     5 . 3     3 .5

2     . 2      2     2 2     3    1    1 . 5 1     .1

di   bawah panji menjunjung       tinggi      sumpah        setia     patuh         se –

6 5      4 3

4     3      2 1

1     5      5 5

4 3      2 1

2      2 . 0      0     5

7      7 . 0      0     1

5      5 . 0      0     3

5      5 . 0      0     5

1    1 1     1

3    3 3     3

3    3 3     3

5    5 5     5

5    1     3    . 0    0 6 1    3

1    3     3    . 0    0    5 1    1

3   5     5    . 0    0    3 3    5

5   5     1    . 0    0    5 1   1

tia   pada  ne - ga - ra Se - ma - ngat       te - tap   menyala,  berjuang    gi -

5     4 3       2

3 2 1       7

1     6 5       4

1     6 5       5

3 .    . 3      3

1     . .    1      1

5     .    . 5      5

1     .    . 1      1

4     3 2      3     . 4

2     1 7      1     . 2

6     5 4      5     . 6

2     1 7      7     . 7

5      5      5     5       .     3

3      3      3     3       .     3

1      1      7     7

1      3      2     3

gih   demi  ci - ta                      me – nu - naikan     bhati ne – ga – ra,   ba - gi
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6     4      2        7

4      2     7        2

1      6      5       4

4      4      7       7

1     .     .     0

1     .     .     0

3     .     .     0

5     .     .     0

Nusa dan    Bangsa
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