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STATUTA

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MUSI RAWAS

MUKADIMAH

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Musi Rawas ( STIE MURA) merupakan

salah satu pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan keahlian profesional yang

mengemban misi untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi, mengembangkan

dan menyebarluaskan serta mengabdikan ilmu pengetahuan dan keahlian

profesional, dibidang ekonomi khususnya manajemen dan akuntansi  demi

kesejahteraan umat manusia, nusa dan bangsa. Dalam rangka ikut serta

meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan, STIE Musi

Rawas mengemban tugas dan fungsi sebagai perguruan tinggi dalam upaya

mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar atau landasan bagi

STIE Musi Rawas untuk mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan keahlian

profesional guna meningkatkan peran ilmu pengetahuan dan keahlian profesional

dalam berbagai kegiatan masyarakat bangsa Indonesia yang berbudaya serta

memiliki komitmen untuk senantiasa merintis, mempelopori dan mengabdikan

diri pada upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dalam lingkup regional, nasional

dan Internasional.

STIE Musi Rawas menjunjung tinggi martabat manusia dan nilai-nilai

kemanusiaan, menganut kebebasan akademik berdasarkan integritas keilmuan,

mengandalkan kepakaran dan etika profesional, serta menyadari keterkaitannya

sebagai lembaga pendidikan dengan lingkungannya. Menyadari adanya dinamika

dalam kehidupan, STIE Musi Rawas senantiasa berusaha untuk memelihara dan

meningkatkan kemampuannya agar selalu tanggap terhadap suatu perubahan dan

perkembangan, serta memberikan sumbangan pikiran kepada masyarakat dan

bangsa melalui pangamalan ilmu pengetahuan serta keahlian profesional. Dalam

melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan kehidupan masyarakat akademik

dan profesional, kepemimpinan dan pengelolaan STIE Musi Rawas menganut

azas kemitraan dan azas fungsional, sehingga kearifan dan keserasian dalam

pengembangan selalu menjiwai karya dan pengabdian warga STIE Musi Rawas.

Dengan memohon berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa STIE Musi

Rawas menetapkan Statuta sebagai berikut:
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BAB  I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian Umum

Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan :

1. Menteri adalah Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik

Indonesia (disingkat Menristekdikti RI).

2. Pendidikan adalah satu sikap pengubahan sikap atau perilaku seorang atau

kelompok dalam usaha mendewasakan manusia atau peserta didik lewat usaha

pengajaran serta kursus.

3. Pendidikan tinggi adalah suatu lembaga yang sah menyelenggarakan

pendidikan berbentuk Akademik, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut atau

Universitas.

4. Pendiri adalah perseorangan atau lebih yang mendirikan yayasan dan memiliki

modal untuk itu.

5. Penasehat yayasan adalah orang yang ditunjuk dan diangkat oleh pembina

yayasan untuk memberi nasehat, bilamana terjadi kesalahan dan atau

pelanggaran hukum dalam menjalankan program lembaga.

6. Yayasan adalah Yayasan Pendidikan Dwi Tunggal Palembang adalah lembaga

atau organisai berbadan hukum berdasarkan Akte Notaris Leanni Bharline,

SH, SpN. No Akta 66 tanggal 30 April 2010 dan disahkan Menkumham

No. AHU.4228.AH.01.04 Tahun 2010, Tanggal 17 Oktober 2010 yang

menyelenggarakan kelangsungan berkembangnya pendidikan, pengajaran,

penelitian dan pengabdian masyarakat di STIE Musi Rawas.

7. Pengawas Harian Yayasan berfungsi sebagai pengawas mewakili Yayasan

dalam penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian

masyarakat di STIE Musi Rawas.

8. Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai

acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan
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kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan perguruan tinggi berisi dasar yang

dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peserta akademik

dan prosedur operasional yang berlaku di perguruan tinggi.

9. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Musi Rawas yang selanjutnya disebut STIE

MURA adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan

tinggi yang terdiri atas pendidikan akademik, profesi dan vokasi.

10. Senat sekolah tinggi adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi pada

STIE MURA yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian

pertimbangan, dan pengawasan dibidang akademik.

11. Pimpinan perguruan tinggi adalah Ketua beserta para Pembantu Ketua STIE

MURA.

12. Ketua adalah pemimpin tertinggi di STIE MURA.

13. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada

penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi.

14. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada

kesiapan menerapkan keahlian tetentu.

15. Pendidikan vokasi merupakan Pendidikan Tinggi Program Diploma yang

menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu

sampai program sarjana terapan dan dapat dikembangkan sampai magister

terapan dan/atau program doktor terapan.

16. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang

memiliki kurikulum dan metode  pembelajaran tertentu dalam satu jenis

pendidikan akademik, pendidikan profesi dan/atau pendidikan vokasi.

17. Sivitas akademika adalah satuan masyarakat akademik yang terdiri dari dosen

dan mahasiswa.

18. Dosen adalah tenaga profesional pada perguruan tinggi yang khusus dengan

tugas utama melakukan tridharma perguruan tinggi.

19. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara resmi dan belajar pada

perguruan tinggi STIE MURA.
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20. Tenaga kependidikan adalah pegawai penunjang akademik STIE MURA yang

diangkat sesuai dengan ketentuan kepegawaian yang berlaku, guna

mendukung dan membantu administrasi akademik.

21. Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki anggota sivitas

akademika STIE-MURA untuk bertanggung jawab dan mandiri melaksanakan

kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu

pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS).

22. Kebebasan mimbar akademik adalah bagian dari kebebasan akademik

dilingkungan STIE MURA yang memungkinkan dosen dan mahasiswa

menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah

keilmuan.

23. Audit merupakan pemeriksaan kegiatan operasional dilingkungan STIE

MURA untuk menentukan tingkat kesesuaian kegiatan tersebut dengan

Standar Operasional Prosedur ( SOP )

24. Alumni adalah lulusan dari sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Musi Rawas .

25. Panitia penyelesaian perselisihan merupakan panitia yang dibentuk untuk

memediasi apabila teradi perselisihan antar sivitas akademika yang tidak dapat

diselesaikan secara musyawarah untuk mendapatkan mufakat.
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BAB  II

VISI, MISI DAN TUJUAN

Pasal 2

Visi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Musi Rawas :

Visi :

Menghasilkan lulusan Sarjana dan Magister dalam bidang Manajemen dan

Akuntansi yang memiliki kompetensi, mampu bersaing di tingkat Nasional dan

Internasional dapat memanfaatkan teknologi dan berakhlak mulia pada tahun

2035.

Pasal 3

Misi :

1. Menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar dan pelatihan untuk

menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan dapat menerapkan

sistem informasi manajemen dan akuntansi.

2. Menyelenggarakan Penelitian dan Pengabdian  kepada masyarakat sebagai

pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi.

3. Menyelenggarakan dan mengembangkan kerja sama kemitraan dengan

berbagai lembaga pemerintah, BUMN, BUMS dan instansi lain baik di

tingkat Nasional dan Internasional sebagai usaha untuk meningkatkan

kapasitas program studi.

4. Menyelenggarakan suasana akademik yang kondusif.

5. Mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni  ilmu manajemen dan

akuntansi untuk kesejahteraan masyarakat.
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Pasal 4

Dalam melaksanakan misinya, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Musi Rawas

mempunyai tujuan yang akan dicapai antara lain :

1. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi dibidang Manajemen dan

Akuntansi yang kompeten, dapat memanfaatkan sistem informasi manajemen

dan akuntansi.

2. Menghasilkan penelitian dan pengabdian  kepada masyarakat yang

bermanfaat.

3. Menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar.

4. Terciptanya suasana akademik yang kondusif.

5. Mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni ilmu manajemen dan

akuntansi untuk kesejahteraan masyarakat.
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BAB  III

IDENTITAS

Bagian Kesatu

Status, Kedudukan, dan Hari Jadi

Pasal 5

STIE MURA merupakan perguruan tinggi swasta di bidang Manajemen dan

Akuntansi yang mengelola bidang akademik dan non-akademik secara otonom.

Pasal 6

STIE MURA dengan kampus utama berkedudukan di Lubuklingau yang didirikan

dan dikelola oleh Yayasan Pendidikan Dwi Tunggal Palembang untuk jangka

waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Pasal 7

Hari jadi STIE MURA atau sebutan lainnya adalah Dies Natalis pada tanggal 19

Agustus 1999. Sehingga setiap tahunnya diselenggarakan peringatan hari jadi

STIE MURA pada tanggal 19 Agustus.

Bagian Kedua

Bendera, Lambang, Mars, Himne dan Motto

Pasal 8

1. Bendera STIE MURA dengan ukuran panjang berbanding lebar yaitu 3

berbanding 2 dan berwarna dasar kuning.
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2. Lambang STIE MURA memiliki lambang yang berbentuk segi lima tertulis

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Musi Rawas Lubuklinggau, gambar bintang,

padi dan kapas, serta buku dan pena. Arti lambang di atas adalah:

a. Kerangka segi lima menunjukkan STIE MURA berpedoman pada

pancasila dengan dasar-dasar pancasila ingin mensukseskan pembangunan

Negara.

b. Lukisan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Musi Rawas Lubuklinggau

merupakan nama pendidikan tinggi yang dibina adalah bidang ilmu

ekonomi yang bertempat di Kota Lubuklinggau.

c. Lukisan Bintang menunjukkan Pancaran sinar serta cita-cita yang tinggi

untuk mewajibkan kepada bangsa kita untuk menuntut ilmu setinggi

bintang di langit.

d. Padi adalah melambangkan makanan pokok bangsa Indonesia.

e. Kapas adalah melambangkan kesucian dasar pakaian untuk menutupi aurat

umat manusia.

f. Lukisan buku melambangkan sumber ilmu yang sudah di hak patenkan

oleh masing-masing pakar ilmu untuk pedoman.

g. Lukisan pena member arti bahwa ilmu pengetahuan yang didapat agar

tidak hilang dalam ingatan, selalu yang dicatat dalam buku untuk

disebarluaskan kepada yang membutuhkannya.

Lambang tersebut dibuat dalam bentuk bendera dan cap. Warna dasar

lambang adalah biru laut yang melambangkan kedalaman pemikiran.
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3. Mars STIE MURA

Syair :Sardiyo
Arr    : Drs.Suwandi
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4. HYMNE STIE-MURA

5. Motto

Motto STIE MURA adalah “Akhlaqul Karimah, Knowledge and Skill”.

Adapun penjabaran dari motto sebagai berikut:

a. Akhlaqul Karimah (berakhlak mulia), berarti seluruh perilaku umat

manusia yang sesuai dengan tuntutan Al-qur’an dan Hadist yaitu adab

sopan santun yang dicontoh dan diajarkan Rasullullah Muhammad SAW

kepada seluruh umat manusia.

Syair :Sardiyo
Arr    : Drs.Suwandi
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b. Knowledge, berarti kemampuan dalam pemahaman dan penguasaan ilmu

pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) dengan memahami secara

ontologis, epistemologis dan aksiologis dari ipteks yang dipelajari dan

dikembangkan, sebagai ilmu yang bermanfaat untuk diamalkan bagi

kesejahteraan umat manusia (berilmu amaliah dan beramal ilmiah)

c. Skill. Kemampuan dalam rangka pengembangan aspek psikomotoris atau

kinerja aksiologis dari ipteks yang sudah diperoleh untuk pengembangan

pribadi dan masyarakat yang lebih baik.



BAB IV

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI

BAGIAN KESATU

PENDIDIKAN

Pasal 9

(1) STIE MURA menyelenggarakan pendidikan tinggi yang terdiri atas

pendidikan akademik, profesi dan vokasi.

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

(3) Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada

kesiapan menerapkan keahlian tetentu.

(4) Pendidikan vokasi terdiri atas program diploma satu, diploma dua,

diploma tiga dan sarjana terapan.

(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)

diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

(6) Program studi dapat menyelenggarakan program pendidikan yang tidak

terkait dengan pemberian gelar akademik atau sebutan profesional.

Pasal 10

(1) Penyelenggaraan pendidikan di STIE MURA dilaksanakan sesuai dengan

kurikulum yang disusun untuk mencapai visi dan misi program studi.

(2) Kurikulum disusun dan dikembangkan oleh tiap-tiap program studi sesuai

dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan mengacu kepada

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Kerangka Kualifikasi

Nasional Indonesia (KKNI) untuk setiap program studi yang mencakup

pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan ketrampilan.
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(3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2) wajib memuat

mata kuliah:

a. Pendidikan Agama;

b. Pendidikan Kewarganegaraan; dan

c. Bahasa Indonesia.

(4) Kurikulum ditinjau secara berkala dan komprehensif sesuai kebutuhan

serta perkembangan keilmuan dan keprofesian ditingkat nasional, regional,

dan internasional.

(5) Ketentuan tentang pengembangan dan peninjauan kurikulum, tahun

akademik serta syarat kelulusan dari suatu program studi diatur dengan

Peraturan dan/atau Surat Keputusan Ketua.

Pasal 11

(1) Proses pendidikan dilakukan melalui perkuliahan, praktikum, Praktek

Kerja Lapangan (PKL), konferensi, seminar, diskusi panel, lokakarya,

kuliah umum, kuliah tamu, dan kegiatan ilmiah lainnya.

(2) Proses pendidikan dapat diselenggarakan oleh satu program studi dan/atau

terpadu antar program studi dalam lingkup STIE MURA.

(3) Proses pendidikan dilaksanakan dalam satu tahun akademik yang dimulai

pada bulan September dan berakhir pada bulan Agustus tahun berikutnya.

(4) Tahun akademik dibagi ke dalam 2 (dua) semester, semester gasal dan

semester genap, yang masing-masing terdiri atas 14 (empat belas) sampai

16 (enam belas) minggu.

(5) Semester Ganjil dimulai bulan September sampai dengan Februari, dan

Semester Genap dimulai bulan Maret sampai dengan Agustus.

(6) Di antara semester genap dan semester gasal, STIE MURA dapat

menyelenggarakan semester pendek untuk remediasi, pengayaan atau

percepatan.
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(7) Pelaksanaan yang lebih rinci sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat

(2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan setiap tahun dalam kalender akademik

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(8) Upacara wisuda ditetapkan dengan Keputusan Rapat SENAT.

Pasal 12

Dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan, STIE MURA

menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai bahasa

pengantar.

Pasal 13

(1) Pendidikan di STIE MURA diselenggarakan dengan menerapkan sistem

kredit semester (SKS) dengan bobot belajar dinyatakan dalam satuan

kredit semester.

(2) SKS merupakan satuan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan

menggunakan satuan kredit semester. Untuk menyatakan beban kredit

mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban

penyelenggaraan program.

(3) Kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dinilai secara berkala melalui

ujian, pelaksanaan tugas tertentu, penulisan laporan, penulisan karya

ilmiah, dan pengamatan oleh dosen khususnya dosen pembimbing

akademik (PA).

(4) Penilaian hasil belajar dilaksanakan dalam bentuk ujian tengah semester

dan ujian akhir semester secara tertulis atau lisan, yang meliputi laporan

praktek kerja lapangan, laporan kuliah kerja nyata, ujian skripsi atau ujian

tesis.

(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), (2),

(3)dan (4) disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dan diatur lebih

lanjut dalam Peraturan dan/atau Surat Keputusan Ketua.
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Pasal 14

(1) Outcome mahasiswa yang dihasilkan STIE MURA adalah sarjana dan

lulusan yang:

a. Aktif, cendikia, kompeten dan profesional, serta memiliki

kepekaan yang tinggi terhadap masalah-masalah lingkungan sosial

dan global yang sedang berlangsung.

b. Memiliki kemampuan untuk mengembangkan temuan-temuan baru

(innovativeness).

(2) Standar kompetensi lulusan ditetapkan Peraturan dan/atau Surat

Keputusan Ketua.

Bagian Kedua

Penelitian

Pasal 15

(1) STIE MURA menyelenggarakan penelitian secara terpadu

(2) Keterpaduan penelitian dilakukan bersama-sama dengan pengajaran dan

pendidikan serta pengabdian kepada masyarakat.

(3) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1)

dilaksanakan oleh dosen dan/atau mahasiswa dengan mematuhi

kaidah/norma dan etika akademik sesuai dengan prinsip otonomi

keilmuan.

(4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 15 dipublikasikan

pada terbitan berkala ilmiah nasional terakreditasi maupun tidak

terakreditasi atau terbitan berkala ilmiah internasional yang terindeks dan

bereputasi.

(5) Untuk menunjang penelitian, STIE-MURA menerbitkan jurnal berkala

ilmiah.

(6) Penerbitan jurnal berkala ilmiah dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan

Pengabdian Masyarakat (LPPM) di setiap Program Studi .
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(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanan penelitian dan penerbitan

berkala ilmiah diatur dalam Peraturan dan/atau Surat Keputusan Ketua.

Bagian Kedua

Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 16

(1) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terpadu

dalam rangka penerapan hasil pendidikan dan atau hasil penelitian dalam

upaya pemberdayaan masyarakat.

(2) Lingkup pelaksanaan pengabdian pada masyarakat dapat berupa

pengembangan industri jasa dan non jasa, kerja sama kemitraan dengan

berbagai lembaga pemerintah, BUMN, BUMS dan instansi lain sebagai

usaha untuk meningkatkan kapasitas program studi. Upaya ini dilakukan

dalam rangka pengembangan dan/atau pembangunan berkelanjutan.

(3) Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dimanfaatkan untuk pengayaan

pembelajaran dan penelitian.

(4) Pengabdian kepada masyarakat melibatkan dosen, mahasiswa, dan atau

tenaga kependidikan baik secara individu dan/atau berkelompok sesuai

dengan otonomi keilmuan.

(5) Hasil-hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dipublikasikan dalam

media yang mudah diakses oleh masyarakat.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan pengabdian

kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan

ayat (4) diatur dengan Peraturan dan/atau Surat Keputusan Ketua.
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BAB IX

MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 38

(1) Mahasiswa merupakan insan dewasa yang memiliki kebebasan akademik

untuk mengembangkan diri melalui proses pendidikan dan interaksi sosial

dalam masyarakat akademik STIE MURA.

(2) Mahasiswa menjadi bagian dari masyarakat akademik STIE MURA yang

bersama komponen lainnya melaksanakan Tridharma.

(3) Mahasiswa ikut menjaga nilai-nilai akademik, menggerakkan perubahan

dalam kehidupan bermasyarakat, dan meneruskan perjuangan bangsa.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai status mahasiswa diatur dengan Peraturan

atau Surat Keputusan Ketua.

Pasal 39

(1) Setiap mahasiswa mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan

pelayanan pendidikan serta fasilitas pendukung untuk menjamin

kelancaran proses pembelajaran.

(2) Setiap mahasiswa wajib mematuhi semua norma-norma pendidikan,

peraturan dan ketentuan yang berlaku di STIE MURA;

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab

mahasiswa diatur dengan Surat Keputusan Ketua.

Pasal 40

(1) Dalam rangka pengembangan bakat, minat, keterampilan, dan kepribadian,

STIE MURA menyediakan fasilitas kepada mahasiswa untuk mengadakan

kegiatan ekstra dan kokurikuler.
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(2) Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan yang bersifat dari

oleh dan untuk mahasiswa yang merupakan bagian dari masyarakat

akademik STIE MURA;

(3) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib

mendaftarkan diri dan mengikuti seluruh peraturan yang berlaku di STIE

MURA.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kemahasiswaan STIE MURA

diatur dengan Peraturan atau Surat Keputusan Ketua.

Pasal 41

(1) Alumni STIE MURA adalah orang yang telah meyelesaikan program

pendidikan di STIE MURA.

(2) Alumni STIE MURA merupakan bagian dari warga STIE MURA yang

ikut bertangungjawab menjaga nama baik STIE MURA dan aktif berperan

serta dalam memajukan STIE MURA.

(3) Alumni STIE MURA dapat membentuk organisasi alumni yang ditujukan

untuk membina hubungan alumni dengan almamater, untuk menunjang

pencapaian tujuan STIE MURA.

(4) Hubungan antara STIE MURA dan alumni diselenggarakan berdasarkan

asas saling menghormati, kemitraan, dan kekeluargaan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kealumnian diatur dengan Surat

Keputusan Ketua.
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BAB V

KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK DAN

OTONOMI KEILMUAN

Pasal 17

(1) STIE MURA menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar

akademik, dan otonomi keilmuan.

(2) Ketua wajib mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika

melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik secara

bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam rangka

pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai aspirasi pribadi dan

dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan secara bertanggung jawab.

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

setiap anggota sivitas akademika:

a. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu

akademik;

b. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat,

bangsa, negara, dan kemanusian;

c. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, serta

akibatnya pada diri sendiri atau orang lain;

d. melakukannya dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai agama,

nilai etika dan kaidah akademik; dan

e. tidak melanggar hukum dan tidak menggangu kepentingan umum.

(4) Kebebasan akademik dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan

mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui kegiatan pendidikan,

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan

bertanggung jawab.

(5) Kebebasan mimbar akademik merupakan kebebasan setiap anggota sivitas

akademika dalam menyebarluaskan hasil penelitian dan menyampaikan

pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar,

diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang

sesuai dengan kaidah kelimuan.
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(6) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh STIE

MURA untuk:

a. Melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;

b. Melindungi dan mempertahankan kekayaan, keragaman sosial serta

budaya bangsa dan negara Indonesia;

c. Menambah dan/atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa

dan negara Indonesia; dan

d. Memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia.

(7) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Ketua.

Pasal 18

(1) Ketua menjamin agar setiap anggota sivitas akademika melaksanakan otonomi

keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan dan dilandasi etika, norma, dan/atau kaidah keilmuan.

(2) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diartikan sebagai

kemandirian dan kebebasan sivitas akademika suatu cabang ilmu pengetahuan,

teknologi yang melekat pada kekhasan atau keunikan cabang ilmu pengetahuan,

teknologi yang bersangkutan, dalam menemukan, mengembangkan,

mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran menurut kaidah

keilmuannya untuk menjamin keberlanjutan perkembangan cabang ilmu

pengetahuan dan teknologi.

(3) Ketentuan pelaksanaan mengenai otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Ketua sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
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BAB VI

GELAR, SEBUTAN LULUSAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 19

Gelar dan Sebutan Lulusan

Lulusan pendidikan pada STIE-MURA Lubuklinggau berhak menyandang gelar

Sarjana Ekonomi (SE) sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 20

Penempatan Gelar dan Sebutan

Pemberian Gelar Akademik sarjana ditempatkan dibelakang nama pemilik Hak

penggunaan gelar yang bersangkutan dengan mencantumkan Huruf SE, (Sarjana

Ekonomi ) sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 21

Syarat Pemberian Gelar

Syarat Pemberian Gelar akademik atau sebutan Profesional meliputi :

1. Penyelesaian semua kewajiban pendidikan akademik dan atau profesional

yang harus dipenuhi dalam mengikuti suatu program studi.

2. Penyelesaian semua kewajiban administrasi dan keuangan berkenaan dengan

program studi yang diikuti.

3. Syarat lain yang ditetapkan oleh STIE-MURA Lubuklinggau.

Pasal 22

Gelar Penghargaan

Gelar penghargaan adalah gelar seorang tenaga pengajar senior yang mendapatkan

persetujuan senat Sekolah Tinggi. Pemberian Gelar penghargaan ini ditetapkan

oleh Senat STIE MURA beserta Tim Penilai angka kredit dan tim penilai

integritas yang ditetapkan oleh Ketua.
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BAB VII

TATA KELOLA

Pasal  23

(1) Organ Yayasan adalah Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan

(2) Organ STIE MURA terdiri dari :

a. Senat Sekolah Tinggi

b. Pimpinan

(3) Anggota Organ STIE-MURA adalah orang-perorangan yang memiliki

kemampuan untuk berpikir dan bertindak sesuai dengan kompetensi dan

kemampuannya yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Yayasan.

(4) Yayasan sebagai organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh

Pengawas Harian Yayasan.

Pasal  24

(1) Yayasan Pendidikan Dwi Tunggal Palembang (YPDTP) merupakan Badan

Hukum penyelenggara STIE MURA.

(2) Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan tidak diperbolehkan

merangkap sebagai pimpinan dan atau pejabat struktural di STIE-MURA.

(3) Yayasan berwenang untuk:

a. Mengubah statuta STIE-MURA;

b. Mengangkat dan memberhentikan Pimpinan dan Unsur Pimpinan

STIE-MURA;

c. Mengesahkan Rencana Induk Pengembangan, Rencana Strategis

Pengembangan serta Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran

Pendapatan dan Belanja STIE-MURA;

d. Mengesahkan dan menerima Laporan Tahunan STIE-MURA;

e. Melakukan pengembangan, penggabungan dan pembubaran STIE-

MURA;
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f. Menambah modal STIE-MURA;

g. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tridharma

perguruan tinggi di STIE-MURA;

h. Menyediakan sarana, prasarana dan dana penyelenggaraan STIE-

MURA yang diusulkan Ketua;

i. Mengangkat dan memberhentikan anggota Pengawas Harian Yayasan;

j. Mengangkat dan memberhentikan dosen tetap atas usul Ketua;

k. Menetapkan pendirian, pengembangan dan atau penutupan program

studi.

Pasal  25

(1) Pimpinan adalah organ STIE MURA dengan tugas dan tanggungjawab

mengelola seluruh kegiatan STIE MURA dalam mencapai maksud dan

tujuannya.

(2) Pimpinan STIE MURA terdiri atas seorang ketua dan sekurang-kurangnya

tiga pembantu ketua yang masing-masing menangani bidang akademik,

Administrasi Umum, Kepegawaian dan keuangan, serta pembantu bidang

kemahasiswaan dan kerjasama, serta bidang- bidang lainnya.

(3) Pembantu Ketua bertanggungjawab kepada Ketua.

(4) Pimpinan diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan berdasarkan perjanjian

kerja.

(5) Masa jabatan Pimpinan adalah 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat

kembali untuk satu masa jabatan berikutnya.

(6) Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan yang bersangkutan harus Warga

Negara Indonesia yang mempunyai kualifikasi tertentu dan akhlak moral

yang baik.

(5) Persyaratan dan kualifikasi Pimpinan ditetapkan oleh Yayasan.

(6) Pimpinan STIE MURA dapat mengusulkan kepada Yayasan melalui

Pengawas Harian Yayasan tentang perubahan unit organisasi pada Organ
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STIE MURA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan

kebutuhan setelah mendapatkan pertimbangan Senat.

Pasal  26

(1) Tugas dan kewajiban Pimpinan adalah:

a. Menyusun statuta beserta perubahannya kemudian diusulkan

kepada Yayasan untuk memperoleh pengesahan setelah

mendapatkan pertimbangan Senat;

b. Menyusun struktur organisasi termasuk Program Studi,  Lembaga,

Unit Pelaksana Teknis dan Unit Pelaksana Administrasi dan tata

kerja STIE MURA;

c. Menyusun Kebijakan Akademik, Tata tertib dan Peraturan STIE

MURA;

d. Menyusun Rencana Induk Pengembangan (RIP) jangka panjang;

Rencana Strategis (Renstra) 5 (lima) tahun; Rencana Operasional

(Renop) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB)

STIE MURA;

e. Menjalankan kepengurusan sehari-hari lembaga STIE MURA

termasuk melaksanakan kegiatan STIE MURA sebagaimana

dimaksud salam pasal 4 Statuta ini;

f. Mengurus harta kekayaan, kepentingan STIE MURA dengan hak

dan wewenang untuk mengelola, mengendalikan serta mengawasi

kekayaan STIE MURA.

g. Memberikan penjelasan kepada Pengawas Harian Yayasan dan

Pengurus Yayasan untuk kepentingan pembinaan;

h. Mengusulkan kepada Yayasan untuk mengangkat atau

memberhentikan Dosen, Pegawai Tetap/Harian, Unsur Pimpinan,

Kepala Unit dan Pejabat Struktural.

i. Menetapkan golongan dan kepangkatan dosen serta

gaji/honorarium pegawai;
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j. Mentaati Tata Tertib, Peraturan STIE MURA, ketentuan Yayasan,

dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

k. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan

tanggung jawab setiap semester kepada Yayasan;

l. Membuat Laporan Tahunan STIE MURA.

m. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen yang andal dan

mendukung penyelenggaraan Tridharma, kemahasiswaan, dan

kealumnian, serta akuntansi dan keuangan, kepegawaian, dan

sarana dan prasarana.

(2) RIP, Renstra, RAPB, Tata Tertib, Struktur Organisasi dan tata cara serta

peraturan STIE MURA yang dibuat oleh pimpinan wajib disampaikan

kepada Yayasan.

Pasal 27

(1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban tersebut pada pasal 23 di atas,

pimpinan bertanggungjawab kepada Yayasan.

(2) Pelaksaan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 23

diatas berpedoman kepada Statuta, RIP, Renstra,  dan RAPB STIE MURA

yang telah disetujui Yayasan;

(3) Bilamana Ketua berhalangan tidak tetap, Pembantu Ketua bidang

Akademik bertindak sebagai pelaksana harian Ketua.

(4) Jabatan Pimpinan berakhir  karena:

a. berhalangan tetap atau meninggal dunia;

b. diberhentikan oleh karena:

i. Melakukan suatu tindakan  atau perbuatan atau bersikap

yang merugikan nama dan atau bertentangan dengan

kepentingan STIE MURA;

ii. Melanggar tata tertib STIE MURA atau tata tertib yang

dibuat oleh Yayasan atau tidak mencapai target atau

rencana.

iii. Jika dianggap tidak cakap dalam memimpin.
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iv. Mengundurkan diri atas pemintaan sendiri;

c. Telah berakhir masa perjanjian kerjanya.

(5) Jika terjadi kekosongan dalam kepemimpinan, SENAT dapat mengusulkan

calon ke Yayasan minimal 2 (dua) orang calon.

Pasal 28

(1) Ketua mewakili STIE MURA didalam dan diluar pengadilan;

(2) Ketua memiliki wewenang dan bertanggungjawab atas seluruh organisasi

STIE MURA;

(3) Ketua dapat menyerahkan kekuasaan untuk mewakili tersebut pada ayat

(1) kepada seorang atau lebih pembantu ketua yang khusus ditunjuk untuk

itu, atau kepada seorang atau beberapa orang pegawai STIE MURA baik

sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang / badan lain.

Pasal 29

(1) Rapat pimpinan diselenggarakan sekurang-kurangnya satu bulan sekali.

(2) Keputusan Rapat Pimpinan diambil dengan hikmah musyawarah untuk

mufakat;

(3) Rapat Pimpinan adalah sah sekurang-kurangnya 50 %+1 dari jumlah

anggota peserta rapat;

(4) Anggota Pengawas Harian Yayasan berhak menghadiri Rapat Pimpinan;

(5) Segala sesuatu yang diputuskan dalam Rapat Pimpinan harus dibuatkan

risalah rapat yang wajib ditandatangani oleh ketua rapat dan notulis.

Pasal 30

(1) Senat merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan,

pemberian pertimbangan dan pengawasan terhadap Pimpinan dalam
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pelaksanaan otonomi perguruan tinggi bidang akademik.

(2) Senat STIE MURA mengemban  tugas, wewenang serta tanggungjawab

untuk memajukan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu serta

keahlian profesional masing- masing dengan menganut kebebasan

akademik dan profesi yang bertanggungjawab.

(3) Senat STIE MURA terdiri dari:

a. Ketua Senat ( Ketua STIE)

b. Sekretaris Senat dipilih oleh Senat

c. Anggota Senat  terdiri dari Pembantu Ketua I, II, III, Ketua

Prodi dan Wakil Dosen Tetap

(4) Dalam hal Ketua Senat berhalangan dalam rapat Senat, maka Sekretaris

Senat berhak memimpin Rapat.

(5) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat

mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

a. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan STIE

MURA;

b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan

pengembangan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika;

c. Merumuskan norma akademik dan tolak ukur penyelenggaraan

STIE MURA;

d. Dalam menilai pertanggungjawaban dibidang akademik Senat

STIE MURA menyampaikan hasil penilaiannya kepada Yayasan;

e. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik,

kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan pada STIE

MURA;

f. Memberikan pertimbangan bersama Pengawas Harian Yayasan

berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat

menjadi Ketua STIE MURA dan dosen yang dicalonkan

memangku jabatan akademik minimal Lektor;

g. Mengawasi penerapan norma akademik dan kode etik sivitas

akademika;



26

h. Memberikan pertimbangan terhadap ketentuan akademik yang

dirumuskan dan diusulkan oleh Ketua tentang hal-hal sebagai

berikut: penetapan kurikulum program studi; penetapan

persyaratan akademik untuk pemberian gelar akademik; dan

penetapan persyaratan akademik untuk pemberian penghargaan

akademik.

i. Mengawasi penerapan ketentuan akademik;

j. Mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu

perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada Standar Nasional

Pendidikan;

k. Mengawasi dan melaksanakan evaluasi pencapaian proses

pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam rencana

strategis;

l. Memberikan pertimbangan dan usul perbaikan proses

pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

kepada Ketua;

m. Mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar

akademik, dan otonomi keilmuan;

n. Memberikan pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan

gelar dan penghargaan akademik;

o. Memberikan rekomendasi sanksi terhadap pelanggaran norma,

etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika kepada

Ketua;

(6) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), Senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan

kepada Ketua untuk ditindaklanjuti.

(7) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian, serta tata cara kerja Senat

STIE MURA ditetapkan oleh Ketua STIE MURA dan Yayasan.

(8) Tata cara pengambilan keputusan Senat STIE MURA, ditetapkan

berdasarkan azas musyawarah untuk mufakat dan diatur dalam ketetapan
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Senat STIE MURA.

Pasal 31

(1) Dewan penyantun adalah organ STIE MURA bertugas untuk memberikan

pertimbangan non akademik kepada Ketua STIE MURA dalam

mendorong serta menampung aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam

meningkatkan peranan dan pengembangan STIE MURA.

(2) Anggota dewan penyantun terdiri dari tokoh masyarakat dari dunia usaha,

dunia pendidikan, tokoh agama, dan tokoh-tokoh pemerintahan serta pakar

yang relevan dan peduli terhadap pengembangan STIE MURA.

(3) Anggota Dewan Penyantun diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STIE

MURA setelah mendapat pertimbangan dari Senat dan Yayasan.

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

Penyantun ditetapkan oleh Ketua STIE MURA setelah mendapat

pertimbangan Senat dan Yayasan.

(5) Dewan penyantun paling sedikit memiliki:

a. Komitmen untuk memajukan Perguruan Tinggi; dan

b. Pengalaman mengelola Perguruan Tinggi.

Pasal 32

(1) Pengawas Harian Yayasan diberi wewenang untuk mewakili Yayasan

bertugas mengawasi pelaksanaan STIE MURA.

(2) Pengawas Harian Yayasan diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan

berdasarkan Surat Keputusan Yayasan.

(3) Masa jabatan Pengawas Harian Yayasan adalah 4 (empat) tahun dan dapat

diangkat kembali untuk satu masa jabatan berikutnya.

(4) Untuk dapat diangkat sebagai Pengawas Harian Yayasan, yang

bersangkutan harus Warga Negara Indonesia yang mempunyai kualifikasi

tertentu dan akhlaq serta moral yang baik.
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(5) Persyaratan dan kualifikasi jabatan Pengawas Harian Yayasan ditetapkan

oleh Yayasan.

(6) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Pengawas Harian Yayasan mempunyai tugas dan wewenang :

a. Mengawasi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;

b. Memberikan saran dan masukan kepada pimpinan dalam

melaksanakan kegiatan akademik maupun non akademik;

c. Melaporkan kepada Yayasan tentang pelaksanaan kegiatan

akademik dan non akademik;

d. Apabila diperlukan dapat meminta rapat koordinasi dengan

Pimpinan.



BAB VIII

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 33

(1) Pegawai STIE MURA terdiri atas.

a. Dosen; dan

b. Tenaga kependidikan

(2) Status pegawai STIE MURA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas:

a. Pegawai diangkat dan diberhentikan oleh yayasan

b. Pegawai diangkat dan diberhentikan oleh Ketua setelah mendapatkan

pertimbangan Yayasan

c. Pengangkatan dan pemberhentian pegawai oleh yayasan atas

pertimbangan ketua

(3) Pegawai STIE MURA dapat berstatus pegawai tetap dan pegawai tidak

tetap.

(4) Dosen STIE MURA dapat berstatus sebagai dosen tetap PNS yang

dipekerjakan (PNS Dpk)

(5) Pegawai STIE MURA dengan status sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf (b) dan (c) harus membuat perjanjian kerja dengan Ketua.

(6) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, paling sedikit memuat.

a. Kedudukan para pihak;

b. Hak, dan kewajiban para pihak;

c. Penghargaan dan sanksi; dan

d. Tata cara pengangkatan dan pemberhentian pegawai.

Pasal 34

(1) STIE MURA harus membangun dan mengembangkan sistem kepegawaian

yang meliputi:

a. Manajemen kepegawaian yang meliputi:
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1. Jenis dan jumlah pekerjaan;

2. Ukuran kinerja untuk setiap jenis pekerjaan;

3. Prosedur penilaian kinerja;

4. Prosedur penerimaan, pengangkatan, pembinaan, penjenjangan dan

karir, serta pemberhentian pegawai.

b. Kelembagaan kepegawaian berupa unit atau nama lain yang

menjalankan manajemen kepegawaian.

(2) Sistem kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat

terbuka, tidak membedakan suku, agama, ras dan golongan berdasarkan

kinerja.

(3) Pengembangan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

didasarkan atas analisis kebutuhan dalam rancangan pengembangan

sumber daya manusia.

(4) STIE MURA wajib memberikan penghasilan Pegawai STIE MURA sesuai

dengan Upah Minimum Propinsi (UMP), kualifikasi, kompetensi, dan

kinerja berdasarkan kemampuan keuangan STIE MURA.

(5) Ketentuan lebih lanjut tentang sistem kepegawaian diatur dengan

Peraturan Ketua.

Pasal 35

(1) Status dosen STIE MURA terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.

(2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dosen yang

bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada

STIE MURA.

(3) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dosen

yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak

tetap pada STIE MURA.

(4) Dosen harus memenuhi persyaratan kualifikasi akademik, kompetensi,

sehat jasmani dan rohani dan memenuhi kualifikasi lain yang
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dipersyaratkan untuk mencapai tujuan STIE MURA yang diatur lebih

lanjut dalam peraturan ketua.

(5) Dosen memiliki kualifikasi akademik minimum:

a. Lulusan program magister yang terakreditasi untuk program

diploma atau program sarjana; dan

b. Lulusan program doktor untuk program pascasarjana yang

terakreditasi.

(6) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan

oleh Yayasan, sedangkan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

diangkat dan diberhentikan oleh Ketua.

(7) Jenjang jabatan akademik dosen terdiri atas Asisten Ahli, Lektor, Lektor

Kepala, dan Guru Besar

(8) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik diatur sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

(9) Hak dan kewajiban dosen diatur dalam peraturan ketua sesuai dengan

ketentuan perundangan dan peraturan lain yang berlaku.

Pasal 36

(1) Tenaga kependidikan terdiri atas pranata laboratorium pendidikan,

pustakawan, teknisi, pengembang teknologi pembelajaran, dan tenaga

kependidikan lainnya.

(2) Status tenaga kependidikan sebagai  pegawai tetap dan non-pegawai tetap

ditetapkan oleh Ketua STIE MURA.

(3) Tenaga kependidikan harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Pasal 37

(1) Rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan berstatus pegawai tetap

dilaksanakan oleh STIE MURA berdasarkan analisis kebutuhan dalam

suatu rencana pengembangan sumber daya manusia.

(2) Dosen dan tenaga kependidikan mempunyai kesempatan yang sama untuk

mengembang-kan karir berdasarkan prestasi dan kinerja.

(3) Dosen dan tenaga kependidikan berhak mendapat penghargaan atas

prestasi dan kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan peraturan Ketua.

(4) Atasan langsung secara berjenjang melakukan pembinaan terhadap Dosen

dan tenaga kependidikan yang lalai dalam pelaksanaan tugas sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Peraturan

Perusahaan.

(5) Dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran disiplin,

syarat dan kode etik akademik mendapatkan hukuman sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan ketua STIE

MURA.
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BAB X

KERJASAMA

Pasal 42

(1) STIE MURA dapat menjalin kerja sama dalam bidang Tridharma

Perguruan Tinggi.

(2) STIE MURA mendukung dan memfasilitasi sivitas akademika untuk

menjalin kerjasama secara individual atau kelompok dengan sejawatnya di

lembaga lain baik pada tingkat lokal, nasional, maupun internasional.

(3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan

secara bertanggung jawab dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi,

efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu dan relevansi

pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang kerjasama diluar kegiatan Tridharma

Perguruan Tinggi harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari

yayasan dan atau pembina yayasan.
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BAB XI

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 43

(1) Sarana dan prasarana yang dikuasai STIE MURA merupakan barang milik

Yayasan yang berada di bawah pengaturan, pengawasan dan tanggung

jawab Ketua berupa lahan kampus dan bangunan beserta isinya, barang

bergerak dan tidak bergerak, baik berupa piranti lunak maupun piranti

keras, yang digunakan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan

tridharma.

(2) Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari hasil

pembelian. hibah, dan/atau sumbangan dari pihak lain yang sifatnya tidak

mengikat.

Pasal 44

(1) Pengelolaan sarana dan prasarana dilaksanakan secara terpusat dan terpadu

oleh Yayasan.

(2) Sarana dan prasarana dimanfaatkan secara maksimal untuk

penyelenggaraan tridharma

(3) Penambahan dan penghapusan sarana dan prasarana disesuaikan dengan

perkembangan STIE-MURA.

(4) Sarana dan prasarana dapat digunakan oleh masyarakat umum selama

tidak menganggu penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

(5) Tata pengelolaan sarana dan prasarana dilaporkan sesuai dengan ketentuan

mengenai sistem akuntansi dan pelaporan barang.

(6) Ketentuan lebih lanjut pengelolaan dan tata kelola sarana dan prasarana

diatur dalam Surat Keputusan Ketua.
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BAB XII

KEKAYAAN DAN KEUANGAN

Pasal 45

(1) Kekayaan STIE MURA berupa modal awal yang berasal dari kekayaan yang dipisahkan

dari Yayasan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) dan dapat ditambah

dengan:

a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat dari badan dan perorangan di dalam

negeri atau diluar negeri yang diperoleh dari mereka yang menaruh minat atau

mendukung maksud dan tujuan STIE MURA.

b. Bagian dari surplus hasil usaha STIE MURA.

c. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Statuta ini atau peraturan yang

berlaku

(2) Tahun buku STIE MURA meliputi masa 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun

yang bersangkutan.

(3) Ketua STIE MURA bertanggungjawab terhadap seluruh transaksi keuangan yang terjadi

di STIE MURA.

(4) Selambat- lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Buku, Pimpinan wajib

menyampaikan Laporan Tahunan berupa Neraca dan perhitungan surplus- defisit yang

telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik kepada Yayasan untuk disahkan.

(5) Untuk pengesahan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Yayasan

melakukan penilaian atas laporan dimaksud guna menetapkan kinerja Pimpinan.

(6) Jika dalam kurun waktu (3) bulan sesudah Yayasan menerima Laporan Tahunan itu

secara lengkap dan mengenai Laporan Tahunan itu tidak diajukan keberatan atau tidak

diambil keputusan oleh  Yayasan, maka Laporan Tahunan tersebut dianggap telah

disahkan oleh Yayasan.

(7) Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Kantor Akuntan

Publik yang ditunjuk oleh Yayasan.

(8) Laporan Tahunan yang telah disahkan dan diterima Oleh Yayasan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) membebaskan Pimpinan dari tanggung jawab kepengurusan dan keuangan

STIE MURA selama tahun laporan.
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(9) Yayasan berhak menerima dan menolak Laporan Tahunan STIE MURA.

Pasal 46

(1) Dalam hal STIE MURA menghasilkan surplus dari kegiatannya, maka penggunaannya

adalah untuk:

a. Memperkuat posisi keuangan STIE MURA

b. Diberikan sebagai incentive/bonus kepada Pimpinan, Dosen dan atau Pegawai

STIE MURA.

c. Disetorkan kepada Yayasan.

d. Kegiatan sosial STIE MURA.

(2) Persentase penggunaan surplus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan

ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan STIE MURA yang mendapatkan persetujuan dari

Yayasan.

(3) Dalam hal terjadinya kerugian yang mengakibatkan modal STIE MURA kurang dari Satu

Milyar sebagaimana disebut dalam pasal 42 ayat (1) Yayasan dapat menambah modal

sehingga mencapai modal Satu Milyar dengan persyaratan yang akan ditetapkan oleh

Yayasan.
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BAB XIII

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 47

(1) Mutu pendidikan tinggi STIE MURA merupakan kesesuaian antara hasil luaran

penyelenggaraan pendidikan tinggi STIE MURA dengan Standar Nasional Pendidikan

dan Standar yang ditetapkan oleh STIE MURA berdasarkan Visi dan kebutuhan dari

pihak yang berkepentingan (stakeholders).

(2) Mutu pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem

Penjaminan Mutu Internal STIE MURA yang merupakan kegiatan sistemik penjaminan

mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh STIE MURA (internally driven), untuk

menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (continuous

improvement).

(3) Penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2) dilakukan secara sistematis, dan terencana dalam suatu program

penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.

(4) Sistem Penjaminan Mutu Internal di STIE MURA sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dan ayat (3), dikembangkan dengan tujuan untuk memenuhi dan melampaui Standar

Nasional Pendidikan Tinggi.

(5) Mutu pendidikan tinggi STIE MURA yang memenuhi dan melampaui Lingkup Standar

Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

a. standar isi;

b. standar proses;

c. standar kompetensi lulusan;

d. standar pendidik dan tenaga kependidikan;

e. standar sarana dan prasarana;

f. standar pengelolaan;

g. standar pembiayaan;

h. standar penilaian pendidikan;

i. standar lain yang diperlukan berdasarkan Visi STIE MURA dan kebutuhan

pemangku kepentingan.
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(6) Ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan penjaminan mutu sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Surat Keputusan Ketua.

Pasal 48

(1) Penjaminan mutu pendidikan tinggi STIE MURA sebagaimana dimaksud dalam Pasal

55, dilakukan melalui kegiatan evaluasi, baku mutu (benchmarking), akreditasi, dan

sertifikasi.

(2) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) STIE

MURA menyelenggarakan dan memfasilitasi:

a. evaluasi diri institusi dan program studi;

b. baku mutu (benchmarking) baik nasional maupun internasional;

c. akreditasi program pendidikan;

d. sertifikasi kompetensi Mahasiswa;

e. sertifikasi kompetensi dosen dan tenaga kependidikan.

(3) Penjaminan mutu yang diselenggarakan oleh STIE MURA dilakukan sebagai

pertanggungjawaban kepada masyarakat sebagai pemangku kepentingan.

(4) Pelaksanaan penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara internal

dilakukan oleh Komite Penjaminan Mutu (KPM) yang dibentuk oleh Ketua, dan secara

eksternal berkala oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

(5) Hasil evaluasi eksternal program studi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a, digunakan sebagai bahan pembinaan program studi.

(6) Ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan penjaminan mutu sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan yang berlaku.
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BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

(1) Semua organ STIE MURA yang ada sebelum Statuta ini berlaku, diakui

keberadaannya dan tetap menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai

dengan Statuta sebelumnya.

(2) Semua peraturan di STIE MURA tetap berlaku sepanjang tidak

bertentangan dan belum diganti sesuai dengan Statuta ini.
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BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

(1) Hal-hal lain yang tidak tercantum dalam Statuta ini, antara lain: Peraturan

Akademik, Administrasi dan Umum, Peraturan Kemahasiswaan, Manual

Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan diatur lebih lanjut oleh Ketua

sepanjang tidak bertentangan dengan Statuta ini dan peraturan perundang-

undangan.

(2) Statuta ini tidak bersifat statis, dan akan disesuaikan dengan dinamika

perkembangan dan kebutuhan STIE MURA.

(3) Statuta ini bersifat mengikat bagi seluruh Pimpinan, Sivitas Akademika,

serta seluruh Tenaga Kependidikan.

Pasal 51

Statuta ini disusun oleh Senat STIE  MURA dan ditetapkan oleh Yayasan

serta berlaku sejak tanggal ditetapkan

Lubuklinggau tanggal 6 Januari 2016
Senat STIE MURA
Ketua,

Dr. Noorchamid Ustadi, M.Si
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Anggota :

1. Ronal Aprianto, SE, M.Si (..........................)

2. Supriyanto, SP, SE, M.Si (..........................)

3. Astuti Karya Dewi, S.Sos.I, MM (..........................)

4. Subuh Hidayat, SE, M.Sc (..........................)

5. Eri Triharyati, SE, M.Si (..........................)

6. Dr. Yusup, MM (..........................)

7. Suwarno, SE, M.Si (..........................)

Ditetapkan oleh
Yayasan Pendidikan Dwi Tunggal Palembang

Ketua Dewan Pembina,

Sardiyo
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