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Pembukaan 

Universitas Almuslim adalah lembaga pendidikan tinggi yang bernaung di bawah 

Yayasan Almuslim Peusangan Kabupaten Bireuen. Yayasan yang telah berdiri 

sejak 24 November 1929 ini merupakan yayasan tertua yang bergerak di bidang 

pendidikan di propinsi Aceh. Pada awalnya Yayasan Almuslim mengelola 

Sekolah Tinggi Pertanian Almuslim, kemudian menyusul Sekolah Tinggi 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta Sekolah Tinggi Ilmu Komputer. Mengingat 

perkembangan dunia pendidikan dan kebutuhan masyarakat, Yayasan Almuslim 

Peusangan kemudian memprakarsai pembentukan lembaga pendidikan tinggi 

yang lebih komprehensif melalui pendirian Universitas Almuslim. Berdasarkan 

surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan 

nomor: 02/D/O/2003 tertanggal 15 Januari 2003 Universitas Almuslim resmi 

berdiri dengan menambahkan 3 fakultas baru dan 1 program diploma bidang 

kesehatan. Keenam fakultas tersebut adalah: 1) Fakultas Pertanian, 2) Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 3) Fakultas Ilmu Komputer, 4) Fakultas 

Ekonomi, 5) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 6) Fakultas Teknik, dan 7) 

Program Diploma Kebidanan.  

Universitas Almuslim menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk menghasilkan 

sumberdaya manusia Indonesia penerus pembangunan yang mempunyai 

kompetensi yang tinggi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan 

memenuhi standar Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Secara 

spesifik lulusan yang akan dihasilkan harus mempunyai kemampuan yang 

mencerminkan tercapainya konsep pilar-pilar pendidikan: learning to know, 

learning to be, learning to do, learning to live together. Learning to know 

mengandung makna bahwa belajar tidak hanya berorientasi pada produk atau hasil 

belajar, akan tetapi juga harus berorientasi pada proses belajar. Learning to be 

mengandung arti bahwa belajar adalah proses untuk membentuk manusia yang 

memiliki jati dirinya sendiri. Learnning to do mengandung makna bahwa belajar 

bukanlah sekedar mendengar dan melihat untuk mengakumulasi pengetahuan, 

akan tetapi belajar dengan dan untuk melakukan sesuatu aktivitas dengan tujuan 

akhir untuk menguasai kompetensi yang diperlukan dalam menghadapi tantangan 

kehidupan. Learning to live together adalah belajar untuk bekerjasama melalui 

proses bekerjasama. Hal ini sangat diperlukan sesuai dengan tuntutan kebutuhan 

dalam masyarakat global dimana manusia baik secara individual maupun secara 

kelompok tidak mungkin dapat hidup sendiri atau mengasingkan diri dari 

masyarakat sekitarnya. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 

Dalam Statuta ini yang dimaksudkan dengan Statuta Universitas Almuslim, 

selanjutnya disebut Statuta, adalah  

1. Statuta Universitas Almuslim adalah anggaran dasar dalam pelaksanaan 

3. Rencana Strategis adalah suatu rencana jangka panjang yang bersifat 

menyeluruh, memberikan rumusan ke mana universitas akan diarahkan, dan 

bagaimana sumberdaya dialokasikan untuk mencapai tujuan selama jangka 

waktu tertentu dalam berbagai kemungkinan keadaan lingkungan. 

4. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan adalah penjabaran tahunan dari RJP 

yang menggambarkan rencana kerja dan anggaran Universitas Almuslim 

mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember, termasuk strategi untuk 

merealisasikan rencana tersebut. 

5. Yayasan Almuslim Peusangan, selanjutnya disebut Yayasan, adalah Yayasan 

yang didirikan pada tanggal 11 Mei 1983 dengan Akte Nomor: 

14/LSM/A4/1983 dari  Notaris Ridwan  Usman, SH di Lhokseumawe dan 

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor: 24/1985. 

Kemudian pada tahun 2010 telah diperbaharui oleh akta notaris Abdullah 

Ismail dan disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia dengan nomor: AHU. 3258. AH. 01. 04. Tahun. 2010. 

6. Universitas Almuslim Kabupaten Bireuen didirikan oleh Yayasan Almuslim 

Peusangan yang  disahkan  dengan keputusan Menteri Pendidikan Nasional 

Republik Indonesia Nomor:  02/D/O/2003 Tanggal 15 Januari 2003 disingkat 

Umuslim. 

8. Rektor atau sebutan lain, adalah Rektor Universitas Almuslim. 

9. Dekan atau sebutan lain adalah pemimpin di tingkat fakultas. 

10. Senat Fakultas adalah badan normative tertinggi di tingkat fakultas. 

11. Fakultas adalah fakultas di lingkunan Universitas Almuslim yang berfungsi 

mengkoordinasikan pendidikan akademik, profesi dan/atau vokasi dalam 1 

(satu) atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni 

tertentu yang mencakup satu atau beberapa program/jenjang pendidikan. 

Tridarma perguruan tinggi yang dipakai sebagai pedoman untuk 

merencanakan, mengembangkan, dan menyelenggarakan program dan 

kegiatan sesuai dengan Visi dan Misi Universitas Almuslim. 

2.   Rencana Induk Pengembangan adalah dokumen perencanaan yang disusun

sebagai  pedoman arah kebijakan  dan  pengambilan keputusan dalam 

pengelolaan Universitas Almuslim. 

7. Senat Universitas, selanjutnya disebut Senat Universitas Almuslim, adalah 

Senat yang menjalankan fungsi memberi pertimbangan dan melakukan 

pengawasan terhadap Rektor dalam pelaksanaan Tridarma perguruan tinggi 

dan otonomi perguruan tinggi.  

1



iii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ................................................................................. i
PEMBUKAAN ................................................................................. ii
DAFTAR ISI ................................................................................................. iii

BAB I KETENTUAN UMUM.................................................................. 1

BAB II VISI DAN MISI............................................................................ 3

BAB III IDENTITAS................................................................................. 4

BAB IV KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK

DAN OTONOMI KEILMUAN....................................................... 7

BAB V SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI ............... 8

BAB VI TATA KELOLA ........................................................................... 10

BAB VII PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI........................... 36

BAB VIII DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN .................................. 38

BAB IX KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI ............................................. 40

BAB X KERJASAMA.............................................................................. 43

BAB XI PEMBIAYAAN ............................................................................ 44

BAB XII KESEJAHTERAAN..................................................................... 45

BAB XIII SARANA DAN PRASARANA ..................................................... 46

BAB XIV KEUANGAN DAN KEKAYAAN................................................... 47

BAB XV KETENTUAN PENUTUP............................................................ 53



12. Program Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan 

pendidikan Program Strata-2 (Magister) dan/atau Program Strata-3 

(Doktoral). 

13. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada 

penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan 

seni tertentu, yang mencakup program pendidikan sarjana, magister, dan 

doktor.  

14. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang 

mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan 

keahlian khusus.  

15. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta 

didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan. 

16. Program Diploma adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta 

didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu. 

18. Pengurus Yayasan adalah pengurus harian Yayasan Almuslim Peusangan 

yang melaksanakan kepengurusan yayasan sebagai badan penyelenggara 

Universitas Almuslim. 

19. Satuan Pengawasan Internal, selanjutnya disingkat dengan SPI adalah 

lembaga yang menjalankan fungsi sistem pengendalian dan pengawasan 

internal bidang non-akademik untuk dan atas nama Rektor. 

20. Sivitas Akademika adalah komunitas yang terdiri atas dosen, tenaga 

kependidikan dan mahasiswa Universitas Almuslim. 

22. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang bertugas 

melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan 

pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan di Universitas 

Almuslim. 

23. Mahasiswa adalah mereka yang terdaftar sebagai peserta didik pendidikan 

akademik, profesi dan vokasi yang belajar di Universitas Almuslim.  

24. Alumni Universitas Almuslim adalah seseorang yang lulus pada program 

pendidikan akademik, vokasi, dan profesi di Universitas Almuslim. 

26. Kebebasan Mimbar Akademik, adalah kebebasan yang dimilki oleh tenaga 

pendidik, yang berlaku sebagai  bagian dari kebebasan akademik yang terkait 

dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

27. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan 

dan kebudayaan. 

17. Norma akademik adalah tatanan nilai yang berlaku dalam kehidupan praktek 

akademik Sivitas Akademika Universitas Almuslim.  

21. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama 

mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat.  

25. Kebebasan  Akademik adalah kebebasan yang dimiliki anggota Sivitas 

Akademika untuk secara bertanggung jawab melaksanakan kegiatan 

akademik yang terkait  dengan pendidikan dan  pengembangan   ilmu   

pengetahuan dan teknologi. 
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BAB II 

VISI DAN MISI 

Pasal 2 

dan berbasis penelitian; 

2) Meningkatkan penelitian berbasis kearifan lokal sebagai arah penentu 

masyarakat; 

4) Meningkatkan profesionalisme universitas; 

5) Meningkatkan produktivitas kerja sama sebagai penunjang pelaksanaan 

 

Visi Universitas Almuslim adalah sebagai berikut: “Menjadi Universitas Unggul, 

Profesional, dan Islami.”  

Misi Universitas Almuslim adalah sebagai berikut: 

1) Meningkatkan mutu pendidikan dengan mengedepankan nilai-nilai keislaman 

Tridarma Perguruan Tinggi. 

kebijakan pembangunan; 

3) Meningkatkan pengabdian masyarakat sebagai sarana mencerdaskan 
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BAB III 

IDENTITAS 

Pasal 3 

 

(1) Universitas ini bernama Universitas Almuslim yang selanjutnya disingkat 

Umuslim 

(2) Lambang Universitas  Almuslim   berbentuk segi lima, yang melambangkan 

dasar Negara Pancasila, pancaran sinar matahari yang disinari oleh Al-Qur'an 

merupakan sumber dari segala ilmu pengetahuan, kubah berbentuk terbalik 

dalam arti perisai. Tulisan Arab Iqra' merupakan bagian ayat pertama 

Alqur'an, yang diturunkan sebagai perintah membaca, sinar matahari berarti 

Islam ditegakan atas lima rukun. Bendera Universitas terdiri dari bidang 

persegi empat yang berwarna hijau dengan lambang Universitas yang 

berwarna hijau ditengahnya .  
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(3) Hymne  Universitas Almuslim  
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(4)  Mars Universitas Almuslim 

 

 
(5) Universitas Almuslim berkedudukan di Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh.  

 

Pasal 4  

(1) Universitas Almuslim berazaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan 

Islam.  

(2) Universitas Almuslim dikelola berdasarkan prinsip-prinsip: 

a. Nirlaba; 

b. Akuntabilitas;  

c. Penjaminan mutu;  

d. Transparansi; 

e. Akses berkeadilan; 

f. Kolegialitas; 
g. Subsidiaritas. 
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BAB IV 

KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN 

OTONOMI KEILMUAN 

Pasal 5 

 

(1) Universitas Almuslim memberikan kebebasan akademik kepada sivitas 

akademika untuk meningkatkan dan mengembangkan mutu tridarma 

perguruan tinggi melalui pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan 

seni budaya. 

(2) Universitas Almuslim memberikan kebebasan mimbar akademika untuk 

sivitas akademika yaitu kebebasan dalam menyebarluaskan hasil penelitian 

dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ujian 

komprehensif, seminar, diskusi publik, ceramah, symposium, lustrum, 

lokakarya, publikasi ilmiah dan kegiatan ilmiah lainnya. 

(3) Universitas Almuslim memberikan kebebasan otonomi keilmuan kepada 

sivitas akademika dalam melaksanakan dan menemukan, mengembangkan, 

mengungkapkan dan mempertahankan kebenaran keilmuan untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya. 
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BAB V 

SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI 

Pasal 6 

Bagian Umum 

(1) Universitas Almuslim dalam upaya peningkatan mutu internal akademik dan 

eksternal lainnya. 

(3) Sistem penjaminan mutu internal diterapkan melalui penetapan standar mutu, 

non akademik. 

(5) Sistem penjaminan mutu internal dan organisasi penjaminan mutu diatur oleh 

peraturan Rektor. 

Bagian Kedua 

Penetapan Standar Mutu Internal 

oleh panitia adhok yang telah disahkan oleh rektor. 

Bagian Ketiga 

Pelaksanaan Standar Mutu Internal 

akademika, sesuai dengan tupoksi masing-masing. 

(2) Mekanisme pelaksanaan standar mutu internal diatur oleh dan ditetapkan oleh 

dikoordinasikan oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM) Universitas Almuslim. 

(4) Pelaksanaan standar mutu yang dimaksud pada ayat (1) mulai dari tingkat 

Bagian Keempat 

Pengendalian dan Peningkatan Standar Mutu Internal 

 

(1) Sistem pengendalian dan peningkatan standar mutu internal Universitas 

Almuslim dilakukan secara terus menerus untuk meningkatkan kualitas 

penyelenggaraan pendidikan tinggi. 

non akademik menerapkan Sistem Penjaminan Mutu. 

(2) Sistem penjaminan mutu eksternal dilakukan oleh BAN-PT dan badan 

evaluasi standard dan peningkatan standar. 

(4) Ruang lingkup standar mutu yang diterapkan meliputi kualitas akademik dan 

dan Visi Misi Universitas Almuslim. 

(2) Standar mutu internal disusun oleh badan penjaminan mutu dan ditetapkan 

 

(1) Standar mutu yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh seluruh sivitas 

rektor melalui pertimbangan senat universitas. 

(3) Pelaksanaan sistem penjaminan mutu yang dimaksud pada ayat (1) 

(2) Tujuan sistem pengendalian dan peningkatan mutu internal adalah : 

a. Menjalin pelaksanaan standar mutu; 

universitas sampai dengan program studi perlu dibentuk suatu badan 

pelaksana dimana tingkat universitas adalah Badan Penjaminan Mutu, 

Fakultas adalah Gugus Kendali Mutu dan di tingkat program studi adalah Tim 

Kendali Mutu Program Studi. 

 

(1) Penetapan standar mutu internal sesuai dengan standar SNP, Standar BAN PT  
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standar mutu. 

(3) Pengendalian dan peningkatan standar mutu di Universitas Almuslim menjadi 

b. Mengawasi penerapan standar mutu; 

c. Mengevaluasi pelaksanaan standar mutu sebagai dasar dalam peningkatan 

akuntabel, transparan, objektivitas dan pembinaan. 

(5) Sistem pengendalian dilakukan minimal satu kali dalam satu tahun. 

tanggung jawab rektor. 

(4) Sistem pengendalian dan peningkatan standar mutu dilaksanakan secara 
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BAB VI 

TATA KELOLA 

 

Bagian Kesatu 

Organ Utama 

Pasal 7 

 

(7) Unsur Pembantu Pimpinan: 

(a) Biro Administrasi Akademik; 

(b) Biro Administrasi Umum dan Keuangan; 

(c) Biro Administrasi Kemahasiswaan dan Alumni; 

(d) Biro Administrasi kerjasama dan kehumasan; 

(e) Biro Perencanaan, Pengembangan dan Sistem Informasi. 

 

Bagian Kedua 

Yayasan Almuslim Peusangan 

Pasal 8 

 

Yayasan Almuslim Peusangan adalah: Penyelenggara pendidikan dan pengawas 

Universitas Almuslim berkedudukan di Kota Matangglumpangdua Kecamatan 

Peusangan Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh 

 

 

 

 

(a) Fakultas; 

(b) Program Pasca Sarjana; 

(c) LPPM; 

(d) Pusat Kajian; 

(e) Rumah Sakit Pendidikan; 

(f) Koordinator MKU. 

Organ Universitas Almuslim terdiri atas: 

(1) Yayasan Almuslim Peusangan; 

(2) Pimpinan Universitas; 

(3) Senat Universitas; 

(4) Dewan Penyantun;  
(5) Badan Penjamin Mutu ;  
(6) Pelaksana Akademik: 

(8) Unsur-unsur penunjang: 

(a) Puskom; 

(b) Laboratorium/Studio;

(c) Perpustakaan; 

(d) P3AI; 

(e) P2AK; 

(f) Unit Usaha Universitas;
(g) LP2SI 
(h) Bapel KKM
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Pasal 9 

Organ Yayasan 

 

kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas oleh 

undang-undang atau anggaran dasar; 

b. Pengurus yang dimaksud pengurus adalah organ Yayasan yang 

melaksanakan kepengurusan Yayasan; 

c. Pengawas yang dimaksud pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas 

melakukan pengawasan serta pemberi nasehat kepada pengurus dalam 

menjalankan kegiatan Yayasan. 

(2) Organ Yayasan tidak boleh rangkap jabatan pada Yayasan. 

 

Pasal 10 

Pemilihan 

 

(1) Pemilihan pembina, pengurus dan pengawas Yayasan Almuslim Peusangan 

dilaksanakan oleh peserta musyawarah dilaksanakan dengan sistem formatur 

dilandasi semangat musyawarah dan mufakat. 

(2) Unsur formatur sebanyak 7 (tujuh) orang yang dipilih dari dan oleh peserta 

dalam sidang/rapat Musyawarah Almuslim (Muslim) yang terdiri dari : 

a. Unsur Pembina Yayasan Almuslim 1 (satu) orang 

b. Unsur Pengurus Yayasan 1 (satu) orang; 

c. Unsur Universitas Almuslim 1 (satu) orang; 

d. Unsur IAI Almuslim 1 (satu) orang; 

e. Unsur Alumni Almuslim 1 (satu) orang; 

f. Unsur Imum Mukim  1 (satu) orang; 

g. Unsur Geuchiek 1 (satu) orang. 

(3) Komposisi formatur terdiri dari seorang ketua merangkap anggota. 

(4) Formatur mempunyai mandat penuh untuk memilih pembina, pengurus dan 

pengawas Yayasan. 

 

Pasal 11 

Pengangkatan dan Pemberhentian 

 

(1) Pembina, pengurus dan pengawas dipilih oleh peserta musyawarah melalui 

formatur terpilih. 

(2) Pengurus dan pengawas diangkat oleh pembina berdasarkan keputusan rapat 

pembina untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun. 

(3) Pembina dapat diberhentikan apabila melanggar tugas yang diamanahkan 

dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dengan mengadakan 

rapat luar biasa yang dihadiri oleh 2/3 dari seluruh anggota pembina yang 

hadir. 

(1) Organ Yayasan Almuslim Peusangan terdiri dari : 

a. Pembina yang dimaksud pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai 
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(1) Pembina Yayasan Almuslim Peusangan berwenang : 

a. Membuat keputusan mengenai perubahan Angaran Dasar; 

b. Mengangkat dan memberhentikan anggota pengurus dan anggota 
pengawas; 

c. Penetapan kebijakan hukum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar dan 

Anggaran Rumah Tangga; 

d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; 

e. Penentuan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan. 

(2) Pengurus Yayasan Almuslim Peusangan Berwenang : 

a. Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh kepada Pembina Yayasan 

Almuslim dan mewakili Yayasan di luar dan di dalam proses hukum di 

pengadilan; 

b. Mengangkat dan memberhentikan pelaksana lembaga dalam lingkup 

Yayasan setelah mendapat persetujuan dari Pembina; 

c. Setiap pengurus Yayasan  menjalankan tugas dengan etika yang baik dan 

penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan Yayasan; 

d. Setiap pengurus bertanggung jawab secara pribadi apabila yang 

bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan anggaran 

dasar yang mengakibatkan kerugian Yayasan atau pihak ketiga. 

(3) Pengawas Yayasan Almuslim Peusangan berwenang : 

a. Pengawas dapat memberhentikan sementara anggota pengurus dengan 

menyebutkan kepentingan alasannya; 

b. Pemberhentian sementara sebagaimana yang dimaksud ayat 1 (satu) paling 

lambat 7 ( tujuh) hari wajib melaporkan secara tertulis kepada Pembina; 

c. Dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal itu diterima pembina wajib 

memanggil anggota pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan 

membela diri; 

d. Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 

pembelaan diri yang dimaksud ayat 3 (tiga) pembina wajib: 

e. Apabila pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat 3 (tiga) poin d pemberhentian sementara tersebut batal demi 

hukum. 

 

Pasal 13 

Susunan Kepengurusan Yayasan Almuslim 

 
(1) Pembina Yayasan Almuslim terdiri dari :  

a. Ketua merangkap anggota 1 (satu) orang; 

b. Wakil ketua I merangkap anggota; 

(4) Pengurus dan pengawas diberhentikan oleh pembina berdasarkan rapat 

pembina yang dihadiri oleh 2/3 dari seluruh anggota pembina yang hadir. 

Pasal 12 

Kewenangan 

 

(a) Mencabut keputusan pemberhentian sementara atau;  

(b) Memberhentikan anggota pengurus yang bersangkutan . 
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c. Wakil ketua II meranggkap anggota; 

d. Wakil ketua III  meranggkap anggota; 

e. Wakil ketua IV meranggkap anggota. 

(2) Pengurus Yayasan Almuslim terdiri dari : 

a. Ketua meranggkap anggota 1(satu) orang; 

b. Wakil ketua I merangkap anggota; 

c. Wakil ketua II merangkap anggota; 

d. Sekretaris merangkap anggota 1 (satu) orang; 

e. Wakil sekretaris I merangkap anggota; 

f. Wakil sekretaris II merangkap anggota; 

g. Bendahara merangkap anggota 1 (satu) orang; 

h. Wakil bendahara merangkap anggota. 

 

Pasal 14 

Masa Jabatan Organ Yayasan Almuslim 

 

(1) Pembina, pengurus dan pengawas Yayasan Almuslim Peusangan dipilih 

untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. 

(2) Dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya. 

 

Pasal 15 

Tugas Organ Yayasan Almuslim 

 

(1) Pembina Yayasan Bertugas : 

a. Mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun; 

b. Melakukan evaluasi tentang kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan untuk 

(2) Pengurus Yayasan Bertugas : 

a. Bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan 

tahun yang akan datang; 

   c. Melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan dalam Muslim. 

 jawab untuk kepentingan dan tujuan Yayasan; 

bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan Anggaran 

Dasar, yang mengakibatkan kerugian Yayasan atau pihak ketiga; 
 e. Dalam menjalankan tugas, pengurus dapat 

mengangkat/menunjuk/membentuk kepanitiaan lain untuk keperluan 

dalam kepentingan Yayasan Almuslim Peusangan; 

(3) Pengawas terdiri dari : 

a. Ketua merangkap anggota 1 (satu) orang; 

b. Wakil ketua I merangkap anggota;          
c. Wakil ketua II merangkap anggota. 

dan  tujuan  Yayasan  serta  berhak  mewakili  Yayasan  baik  di  dalam 
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c. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian

maupun di luar pengadilan; 
b.  Setiap pengurus menjalankan  tugas  dengan baik, dan penuh tanggung 
            
               

 pelaksana kegiatanYayasan diatur dalam Anggaran Dasar Yayasan; 

d. Setiap pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang 



(3) Pengawas Yayasan bertugas : 

a. Melakukan pengawasan serta memberi nasehat kepada pengurus dalam 

Muslim. 

 

Pasal 16 

Keanggotaan Yayasan 

 

 

Pasal 17 
 

Tata Cara Penerimaan Anggota: 

 

Pasal 18 

Kewajiban Anggota 

Anggota Yayasan Almuslim Peusangan berkewajiban: 

a. Setia dan tunduk kepada Yayasan Almuslim Peusangan; 

b. Mendukung, membantu perkembangan Yayasan Almuslim Peusangan; 

c. Bersedia melaksanakan keputusan-keputusan yang ditetapkan oleh 

Yayasan Almuslim Peusangan. 

 

f.  Melaksanakan  program  kerja  yang  telah  ditetapkan  dalam  sidang/rapat 
Muslim. 

menjalankan kegiatan Yayasan; 

  b.  Melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan dalam sidang/rapat

a. Untuk menjadi anggota biasa, para calon mengajukan permintaan untuk

menjadi anggota, baik secara tertulis maupun secara lisan kepada 

pengurus; 

b. Anggota luar biasa dapat menjadi anggota secara otomatis karena
 jabatannya; 

c. Anggota kehormatan, diajukan di dalam Muslim untuk ditetapkan menjadi 

anggota kehormatan atas pertimbangan jasa-jasanya kepada Yayasan 

Almuslim Peusangan. 

Anggota Yayasanan Almuslim Peusangan terdiri dari : 

a. Anggota biasa, ialah warga negara Indonesia bertempat tinggal/berasal 
dari  Kecamatan  Peusangan,  Kecamatan  Jangka,  Kecamatan 

Peusangan Selatan dan kecamatan Peusangan Siblah Krueng yang 

menyetujui Anggaran Dasar Yayasan Almuslim Peusangan; 

   b. Anggota luar biasa, ialah anggota karena jabatan sebagai Muspika

 di  dalam  wilayah  Kecamatan  Peusangan,  Kecamatan  Jangka, 

Kecamatan Peusangan Selatan dan Kecamatan Peusangan Siblah Krueng;

   c. Anggota  kehormatan,  ialah  Warga  Negara  Indonesia,  yang 

bertempat tinggal di luar Kecamatan Peusangan, Kecamatan Jangka, 

Kecamatan  Peusangan  Selatan  dan  Kecamatan  Peusangan  Siblah 

Krueng yang telah  berjasa terhadap Yayasan Almuslim Peusangan 

dan menyetujui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. 
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Pasal 19 

Hak-hak Anggota 

 

Anggota biasa mempunyai hak sebagai berikut: 

a. Menghadiri rapat-rapat anggota, memberi pendapat dan memberi 

suara; 

b. Memilih dan dipilih menjadi Organ Yayasan Almuslim Peusangan; 

c. Menghadiri ceramah-ceramah, kursus-kursus, pengajian-pengajian dan 

lain-lain yang diadakan oleh Yayasan Almuslim Peusangan; 

d. Memberi saran dan pendapat kepada pengurus dengan cara yang 

sebaik-baiknya. 

 

Pasal 20 

Berhenti dari keanggotaan: 

a. Atas permintaan sendiri yang diajukan kepada pengurus Yayasan 

Almuslim Peusangan; 

b. Diberhentikan oleh pengurus Yayasan Almuslim Peusangan atas 

kesalahannya, setelah diberi peringatan oleh pengurus; 

 

Bagian Ketiga 

Rektor dan Wakil Rektor 

Pasal 21  

Tatacara Pengangakatan Pimpinan Universitas Almuslim 

 

(1) Pimpinan Universitas Almuslim adalah Rektor yang dibantu oleh Wakil 

Rektor. 

(2) Rektor dipilih oleh Senat Universitas, diangkat dan diberhentikan oleh Ketua 

Yayasan Almuslim setelah mendapat persetujuan Pembina Yayasan. 

(3) Rektor membentuk panitia pemilihan dengan persetujuan Senat Universitas 

paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Rektor berakhir. 

(4) Pemilihan Rektor dilaksanakan oleh Senat Universitas paling lambat 3 (tiga) 

bulan sebelum masa jabatan Rektor berakhir. 

(5) Penyelenggaraan Pemilihan Rektor dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan 

Rektor: 

(a) Bakal calon Rektor yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan adalah 

minimal 3 (tiga) orang, bakal calon Rektor yang mendaftar kurang dari 

3 (tiga) maka dilakukan perpanjangan waktu selama 1 (satu) minggu; 

(b) Apabila setelah dilakukan perpanjangan waktu belum ada 3 (tiga) 

orang bakal calon Rektor maka Senat Universitas berhak menunjuk 

dosen yang memenuhi persyaratan untuk ikut didaftarkan sebagai bakal 

calon Rektor. 

(6) Panitia pemilihan mengajukan bakal calon Rektor kepada Yayasan untuk 

mendapatkan persetujuan. 

c. Anggota yang diberhentikan dapat mengajukan banding kepada 

Pembina Yayasan Almuslim Peusangan untuk mengambil keputusan

 atas pertimbangan banding tersebut. 
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(7) Proses pemilihan dilakukan oleh Senat Universitas dengan cara sebagai 

berikut: 

a. Dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota Senat; 

b. Dipilih secara demokratis; 

c. Calon Rektor terpilih adalah yang mendapatkan suara terbanyak; 

d. Apabila 2 (dua) bakal calon Rektor mendapatkan suara terbanyak dengan 

jumlah suara yang sama maka pada hari yang sama dilakukan pemilihan 

putaran kedua untuk memilih suara terbanyak dari 2 (dua) bakal calon 

Rektor. 

(8) Rektor terpilih dilantik oleh Ketua Yayasan Almuslim paling lambat 3 (tiga) 

bulan setelah masa pemilihan. 

(9) Jabatan Rektor dan wakil rektor berakhir apabila: 

a. Masa jabatannya berakhir; 

b. Meninggal dunia; 

c. Berhalangan tetap; 

d. Mengundurkan diri; 

e. Diberhentikan; 

f. Melanggar kode etik Universitas Almuslim. 

Pasal 22 

 

Rektor harus memiliki persyaratan sebagai berikut: 

a. Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT; 

b. Dosen tetap Universitas Almuslim; 

c. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; 

d. Memiliki usia paling tinggi 65 tahun; 

e. 

g. Memiliki jabatan akademik minimal Lektor Kepala; 

h. Bersedia dicalonkan sebagai rektor melalui pernyataan tertulis; 

i. Tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri yang 

memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang 

diancam pidana penjara minimal 5 (lima) tahun; 

j. Memiliki integritas diri yang baik; 

k. 

Berdomisili di Kabupaten Bireuen. 

 

   Memiliki pengalaman manajerial minimal sebagai Ketua Program Studi 
dengan masa jabatan minimal  1 (satu) periode di lingkup Universitas 

Almuslim; 

  f. Memiliki gelar pendidikan akademik doktor (S3) yang berasal dari 
perguruan tinggi dalam negeri terakreditasi atau perguruan tinggi luar 

negeri yang diakui oleh kementerian pendidikan; 

  Mempunyai  visi  dan  misi  yang  bersifat  membangun  dan 

mengembangkan Universitas Almuslim; 

l. Memiliki penilaian kinerja yang baik (DP3) dalam 2 (dua) tahun terakhir; 
m.Tidak merangkap jabatan struktural pada lembaga lainnya; 

n.  
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(1) Periode jabatan Rektor adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali 

dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-

turut, kecuali atas kesepakatan Yayasan dan Senat Universitas dengan 

pertimbangan tertentu. 

(2) Apabila Rektor berhalangan tidak tetap, maka tugas dan kewenangan Rektor 

dijalankan sementara oleh Wakil Rektor Bidang Administrasi Akademik. 

(3) Apabila Rektor berhalangan tetap dan masa jabatan berakhir maksimal 1 

 

Pasal 24  
 

Wakil Rektor harus memiiki persyaratan sebagai berikut: 

a. Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT; 

b. Dosen tetap Universitas Almuslim; 

c. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; 

d. Memiliki usia paling tinggi 65 tahun; 

e. Memiliki pengalaman manajerial minimal sebagai Ketua Program Studi 

dengan masa jabatan minimal  1 (satu) periode di lingkup Universitas 

Almuslim;  

g. Memiliki jabatan akademik minimal Lektor; 

h. Bersedia dicalonkan sebagai wakil rektor melalui pernyataan tertulis; 

i. Tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri yang 

memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang 

diancam pidana penjara minimal 5 (lima) tahun; 

j. Memiliki integritas diri yang baik; 

k. Mempunyai visi dan misi yang bersifat membangun dan mengembangkan 

Tidak merangkap jabatan struktural pada lembaga lainnya; 

n. Berdomisili di Kabupaten Bireuen. 

Pasal 25  

 

(1) Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapatkan 

pertimbangan Senat Universitas. 

(2) Periode jabatan Wakil Rektor adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat 

kembali atas pertimbangan Senat.  

(3) Wakil Rektor bertanggung jawab langsung kepada Rektor. 

(4) Wakil Rektor I bidang Administrasi Akademik membantu Rektor dalam 

memimpin bidang pengembangan mutu akademik, penyelenggaraan 

 

Pasal 23 

(4) Apabila Rektor berhalangan tetap dan masa jabatan berakhir di atas 1 (satu) 

tahun, maka senat Universitas mengusulkan pemilihan ulang kepada Yayasan.

 

  f. Memiliki gelar pendidikan akademik minimal Magister (S2) yang 

berasal dari perguruan tinggi dalam negeri terakreditasi atau perguruan 

tinggi luar negeri yang diakui kualitasnya oleh kementerian pendidikan;

 

Universitas Almuslim; 

   l. Memiliki penilaian kinerja yang baik (DP3) dalam 2 (dua) tahun terakhir;   
  m. 

(satu) tahun, maka senat mengusulkan pejabat Rektor kepada Yayasan

 Almuslim sampai dengan berakhir masa jabatan Rektor berhalangan tetap. 
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pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan peningkatan mutu 

sumber daya manusia. 

(5) Wakil Rektor II bidang Administrasi Umum dan Keuangan membantu 

Rektor dalam memimpin terlaksananya pengelolaan manajemen internal di 

bidang keuangan, administrasi, kepegawaian, sarana dan prasarana, sistem 

dan jaminan kualitas. 

(6) Wakil Rektor III bidang Administrasi Kemahasiswaan dan Alumni 

membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan 

dan alumni, beasiswa, layanan kemahasiswaan. 

(7) Wakil Rektor IV bidang Administrasi Kerjasama dan Pengembangan 

Institusi, membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kerjasama dengan 

perguruan tinggi, pemerintah, swasta dan masyarakat baik di dalam maupun 

di luar negeri, serta menyusun pengembangan institusi. 

 

Pasal 26 

Tugas dan Wewenang Rektor 

 

(1) Rektor bertugas memimpin  dan bertanggung jawab atas: 

b. Menyusun dan menetapkan kebijakan akademik dan non akademik 

universitas; 

c. Mengelola seluruh kekayaan dan keuangan Universitas Almuslim secara 

optimal untuk kepentingan Universitas Almuslim; 

d. Membina dan meningkatkan mutu dosen, tenaga kependidikan dan 

mahasiswa; 

e. Menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi, pemerintah, swasta dan 

masyarakat baik di dalam maupun di luar negeri; 

f. Menyelenggarakan pembukuan dan laporan keuangan secara transparan 

dan akuntabel sesuai dengan standar akuntansi; 

g. Menyusun Rencana Strategis yang memuat sasaran dan tujuan Universitas 

Almuslim yang hendak dicapai dalam jangka waktu 4 (empat) tahun; 

h. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas 

Almuslim; 

i. Mempertanggungjawabkan laporan tahunan Universitas Almuslim kepada 

senat Universitas serta mempublikasikan laporan tahunan ke website 

Universitas Almuslim dan koran lokal; 

j. Mengkoordinasi penyusunan dan pelaksanaan peraturan universitas; 

k. Mengangkat, mengembangkan, membina, memindahkan dan 

memberhentikan wakil rektor, dosen dan tenaga kependidikan setelah 

mendapatkan pertimbangan senat universitas; 

l. Menerima, mengembangkan, membina dan memberhentikan mahasiswa 

setelah mendapatkan pertimbangan senat universitas; 

m. Menyusun dan menetapkan kode etik sivitas akademika; 

(8) Tugas dan tanggung jawab masing-masing wakil rektor diatur dalam 

Peraturan Rektor. 

a. Menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan tridarma

 perguruan tinggi; 
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n. Mengkoordinasi penyelesaian berbagai permasalahan hukum yang 

dihadapi oleh Universitas Almuslim; 

o. Melaporkan secara berkala kepada Yayasan Almuslim Peusangan tentang 

kemajuan Universitas; 

p. Memonitor kepatuhan kegiatan universitas terhadap perundang-undangan 

yang berlaku; 

q. Memberikan reward bagi seluruh civitas akademika yang berprestasi 

setelah mendapatkan pertimbangan dari senat universitas; 

r. Memberikan punishment bagi seluruh civitas akademika yang melakukan 

pelanggaran terhadap norma, etika dan atau peraturan universitas 

berdasarkan statuta serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

setelah mendapatkan pertimbangan dari senat universitas; 

s. Mengelola kegiatan pencitraan Universitas; 

t. Bertindak ke luar untuk dan atas nama Universitas Almuslim sesuai 

dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam statuta. 

(2) Untuk menjalankan semua tugas rektor seperti pada ayat (1), maka Rektor 

berwenang: 

a. Menetapkan Peraturan Universitas dengan pertimbangan Senat 

Universitas; 

b. Dalam keadaan memaksa, membuat peraturan Rektor pengganti Peraturan 

Universitas; 

c. Membuat Peraturan Rektor; 

d. Membuat Keputusan Rektor. 

 

Bagian Keempat 

Senat Universitas 

Pasal 27 

 

(1) Senat Universitas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di 

Universitas. 

(2) Ketua Senat memiliki jabatan fungsional minimal Lektor Kepala. 

(3) Anggota senat terdiri dari Dosen yang memiliki jabatan fungsional Minimal 

sedang menjabat struktural baik di dalam maupun di luar lingkup Universitas 

Almuslim. 

(6) Anggota Senat Universitas diangkat dan diberhentikan oleh Rektor sesuai 

dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. 

a. Mengusulkan perubahan Statuta Universitas; 

b. Mengusulkan angggota Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli; 

c. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan Universitas; 

lektor. 

(4) Ketua dan Anggota Senat Universitas terdiri dari dosen tetap yang tidak 
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(7) Ketua dan sekretaris Senat dipilih di antara anggota Senat Universitas. 

(8) Senat Universitas mempunyai tugas: 

(5) Periode jabatan senat universitas adalah 4 (empat) tahun kecuali guru besar 

sampai pension. 



d. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik, kecakapan,dan 

kepribadian sivitas akademika; 

e. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik; 

f. Merumuskan norma, etika, dan tolok ukur penyelenggaraan 

Universitas; 

g. Menilai pertanggungjawaban dan pelaksanaan kebijakan akademik 

pendapatan dan belanja Universitas yang diajukan oleh Rektor; 

i. Memilih dan memberikan pertimbangan atas Dosen yang diusulkan 

menjadi Rektor; 

j. Memberikan pertimbangan untuk Dosen yang diusulkan menjadi 

Pembantu Rektor; 

k. Memberikan pertimbangan untuk Dosen yang diusulkan menjadi guru 

besar; 

l. Menegakkan norma yang berlaku bagi sivitas akademika; 

m. Mengukuhkan pemberian gelar doktor kehormatan dan guru besar bagi 

Senat Universitas. 

 

Bagian Kelima 

Dewan Penyantun 

Pasal 28 

 

(1) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e merupakan 

organ Universitas Almuslim yang menjalankan fungsi pertimbangan non-

akademik dan membantu pengembangan Universitas Almuslim. 

(2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan 

Penyantun mempunyai tugas dan wewenang: 

a. pemberian pertimbangan terhadap kebijakan Rektor di bidang non-

akademik; 

b. pemberian pertimbangan kepada Rektor dalam mengelola Universitas; 

c. penggalangan dana untuk membantu pembangunan Universitas Almuslim; 

dan 

d. pemberian pertimbangan atas permintaan Rektor menyangkut besaran 

biaya pendidikan yang menjadi tanggungan peserta didik. 

(3) Dewan Penyantun terdiri atas: 

a. Ketua merangkap anggota; 

b. Sekretaris merangkap anggota; dan 

c. Anggota. 

(4) Dewan Penyantun beranggotakan tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki 

kepedulian yang sangat besar terhadap Universitas Almuslim. 

(5) Masa jabatan anggota Dewan Penyantun 4 (empat) tahun dan dapat dipilih 

kembali. 

yang telah dijalankan oleh Rektor; 

h. Memberikan pertimbangan dan persetujuan rencana anggaran 
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seseorang yang memenuhi persyaratan. 

(9) Senat Universitas dapat membentuk komisi-komisi Senat Universitas. 

(10) Tata cara pengambilan keputusan dalam Rapat Senat diatur dalam Peraturan 



(6) Tata cara penentuan anggota Dewan Penyantun ditetapkan dengan Peraturan 

Rektor. 

(7) Anggota Dewan Penyantun ditetapkan oleh Rektor. 

 

Bagian Keenam 

Majelis Guru Besar 

Pasal 29 

 

(1) Majelis Guru Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f 

merupakan organ universitas yang menjalankan fungsi memberikan masukan 

dan saran kepada Rektor dalam pengembangan bidang keilmuan dan kualitas 

akademik. 

(2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis 

Guru Besar mempunyai tugas dan wewenang: 

a. pemberian masukan kepada Rektor dalam hal pengembangan keilmuan 

dan kualitas akademik; 

b. pemberian masukan kepada Rektor dalam hal pembinaan suasana 

akademik, etika keilmuan, integritas, dan moral sivitas akademika; 

c. pemberian pertimbangan pemberian penghargaan dan tanda jasa dari 

Universitas Almuslim kepada warga/unit kerja di lingkungan Universitas 

Almuslim dan perorangan/institusi/organisasi di luar Universitas 

Almuslim atas prestasi atau jasa terhadap Universitas Almuslim dan/atau 

kemanusiaan; 

d. penyelenggaraan prosesi pengukuhan profesor; dan 

e. pengawasan etika akademik profesor. 

(3) Majelis Guru Besar terdiri atas: 

a. Ketua merangkap anggota; 

b. Sekretaris merangkap anggota; dan 

c. Anggota. 

(4) Anggota Majelis Guru Besar terdiri atas seluruh Profesor aktif. 

(5) Ketua dan Sekretaris Majelis Guru Besar dipilih dari dan oleh anggota 

Majelis Guru Besar yang bukan berasal dari unsur pimpinan organ pengelola. 

(6) Majelis Guru Besar bersidang dua kali dalam setahun. 

 

 

 

 

 

 

Bagian ketujuh 

Pelaksana Akademik 

Pasal 30 

Fakultas 

 

(1) Fakultas adalah unit pelaksana pendidikan yang berada dalam lingkungan 

Universitas Almuslim. 
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(2) Fakultas dipimpin Oleh Dekan. 

(3) Organisasi Fakultas terdiri dari: 

 

Pasal 31 

Dekan dan Wakil Dekan 

(1) Dekan sebagaimana dimaksud pada Pasal (28) ayat (3) huruf (a) adalah 

pimpinan tertinggi Fakultas, dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 

Wakil Dekan. 

(2) Dekan dipilih secara demokrasi. 

(3) Hasil pemilihan dimaksud ayat (2) diserahkan kepada Rektor untuk diangkat 

sebagai Dekan oleh Komisi Penyelenggara Pemilihan (KPP).  

(4) Dekan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan dari Senat 

Fakultas. 

(6) Wakil Dekan Sebagaimana pada pasal (28) ayat (3) huruf (a) adalah Unsur 

pimpinan Fakultas yang bertugas membantu Dekan dalam menjalankan 

tugasnya. 

(7) Wakil Dekan terdiri dari: 

a. Wakil Dekan I bidang Akademik 

b. Wakil Dekan II bidang Keuangan 

c. Wakil Dekan III bidang Kemahasiswaan dan Alumni 

(8) Masa jabatan Dekan dan Wakil Dekan adalah selama 5 (lima) tahun 

(9) Dekan dan Wakil Dekan dapat dipilih kembali atau menjabat hanya 2 kali 

masa jabatan berturut-turut. 

(10) Jika Dekan berhalangan tidak tetap, maka wakil dekan menjalankan tugas-

tugas Dekan. 

(11) Jika Dekan berhalangan tetap maka rektor segera menunjukkan wakil dekan 

untuk masa jabatan 60 hari. 

(12) Dalam masa 60 hari dimaksud ayat (9) Rektor segera melaksanakan 

pemilihan Dekan baru. 

(13) Sebelum berakhir masa jabatannya, Dekan dan Wakil Dekan dapat 

diberhentikan oleh Rektor melalui Rapat Senat Universitas apabila melanggar 

ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Yayasan dan Statuta 

Universitas atas usul dan pertimbangan Senat Fakultas. 

(14) Dalam  keadaan mendesak,  Dekan dan Wakil Dekan  tidak dapat berfungsi 

sebagaimana mestinya,    maka Rektor dapat mengangkat pejabat sementara  

Dekan dan Wakil Dekan sampai Dekan dan Wakil Dekan  Denifitif terpilih. 

 

a. Senat Fakultas; 

b. Dekan dan Wakil Dekan; 

c. Ketua Program Studi; 

d. Tata Usaha; 

e. Kelompok Dosen; 

f. Gugus Kendali Mutu/Tim kendali Mutu. 

Fakultas. 

(5) Wakil Dekan diangkat Oleh Rektor atas usul Dekan dan masukan dari Senat 
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Pasal 32 

 

Tugas dan Wewenang Dekan dan Wakil Dekan: 

a. Melaksanakan  Sistem  Penjaminan  Mutu  Perguruan  Tinggi  dan  

Sistem Manajemen Mutu dalam memimpin penyelenggaraan pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina dosen, 

mahasiswa, dan tenaga administrasi; 

b. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran pada tingkat Fakultas / Jurusan / 

Program Studi; 

c. Mengembangkan Unit-unit kerja dalam rangka efisiensi dan efektifitas 

penyelenggaraan program pendidikan, seperti Unit PPL dan 

Microteaching, Kurikulum, Silabus, SAP, dll; 

d. Mempertanggungjawabkan setiap kegiatan pada tingkat Fakultas / Jurusan / 

Program Studi; 

e. Membuat Laporan tahunan pertanggungjawaban Akademik dan Keuangan 

Fakultas/Jurusan/ Program Studi kepada Rektor Universitas; 

f. Mengevaluasi kinerja setiap dosen dan melaporkan kepada Rektor; 

g. Mengusulkan pengembangan sumberdaya manusia dalam rangka efektifitas 

dan efisiensi tugas-tugas Fakultas; 

h. Meningkatkan kualifikasi akademik dosen yang mengajar sesuai dengan 

UU Guru dan dosen dan peraturan pemerintah lainnya; 

i. Merumuskan persyaratan dosen pembimbing, co-pembimbing dan penguji 

ujian komprehensif mahasiswa; 

j. Mengajukan rencana program kerja tahunan yang dibagi ke dalam 2 

semester akademik; 

k. Mengajukan calon dosen dan mata kuliah yang diajarkan  kepada Rektor 

jurusan dan program studi; 

m. Merumuskan mekanisme/prosedur standart terhadap pelayanan mahasiswa 

yang akan menyelesaikan skripsi, PPL dan pelayanan lainnya; 

n. Merumuskan mekanisme/proses standart pelaksanaan ujian komprehensif 

mahasiswa; 

o. Selalu berkoordinasi dengan Rektor, Wakil Rektor dan Kepala Biro; 

terhadap sesuatu keputusan atau kebijakan yang memerlukan pengakajian 

lebih lanjut; 

p. Melaksanakan tugas dan tanggungjawab lain yang dibebankan Rektor, 

Dekan dalam melaksanakan fungsi dan tugas pokoknya, bertanggungjawab 

kepada Rektor. 

 

Pasal 33 

Syarat-Syarat Dekan dan Wakil Dekan 

 

Syarat syarat Dekan dan Wakil Dekan adalah sebagai berikut: 

a. Memenuhi ketentuan Yayasan sebagaimana tertera dalam Anggaran Dasar 

dan Anggaran Rumah Tangga; 

setiap sebelum awal semester; 

l. Merumuskan job deskription/tugas setiap unit kerja yang ada di Fakultas,
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b. Sehat Jasmani dan Rohani; 

c. Telah berpengalaman di bidang Akademik setidaknya 4 (empat) Tahun 

dan pernah bertugas di lingkungan Fakultas yang bersangkutan; 

d. Sedapat mungkin Dosen Tetap Universitas; 

e. Sedapat mungkin berpangkat Lektor Kepala dengan pendidikan S3; 

f. Didukung setidaknya 3 (tiga) suara pada waktu pencalonan dalam 

pemilihan calon-calon; 

g. Berdomisili / bersedia tinggal di dalam Kabupaten Bireuen;  

h. Menyatakan secara tertulis kesediaan menjadi Dekan  / Ketua Program / 

Direktur; 

1. Sistim pemilihan Dekan dan Wakil Dekan, pengangkatan, dan 

pemberhentian  diatur dalam peraturan Rektor tentang tata kelola 

Universitas Almuslim. 

 

Pasal 34 

Jurusan / Program Studi 

 

(1) Jurusan/Program Studi dimaksud pada pasal (28) huruf (c) merupakan unsur 

pelaksana akademik pada Universitas yang melaksanakan pendidikan 

Akademik, atau Vokasional dalam suatu  cabang ilmu pengetahuan tertentu. 

(2) Jurusan/Program Studi terdiri dari : 

a. Unsur Pimpinan, yakni Ketua dan Sekretaris Jurusan; 

b. Unsur Pelaksana yaitu Para Dosen. 

(3) Ketua Jurusan/Ketua Program Studi bertanggung jawab kepada Dekan.  

Sekretaris  Jurusan / Sekretaris Program Studi  bertanggung jawab kepada 

Ketua Jurusan/Ketua Program Studi. 

(4) Ketua   dan Sekretaris Jurusan/Program Studi  diangkat untuk masa jabatan 5 

(lima)  tahun, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak  boleh   

lebih   dari 2 (dua) periode berturut-turut dan dapat diangkat kembali atas 

pertimbangan Dekan/Direktur. 

(5) Dalam Jurusan/Program Studi dapat dibentuk Laboratorium, Program Studi, 

studio, perpustakaan Program Studi yang dipimpin oleh seorang 

kepala.Kepala laboratorium, Program Studi, studio, perpustakaan Program 

Studi adalah seorang dosen yang keahliannya telah memenuhi persyaratan 

sesuai dengan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau keahlian 

tertentu, dan bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan/Ketua Program Studi. 

(6) Ketua dan Sekretaris Jurusan/Program Studi, Kepala Laboratorium, Kepala 

studio, Kepala perpustakaan,  diangkat dan diberhentikan oleh  Rektor atas 

usulan senat Fakultas. 

(7) Ketua dan Sekretaris Jurusan/Program Studi, Kepala Laboratorium, Ketua 

Program Studi, sebelum habis masa jabatannya, dapat diberhentikan oleh 

Rektor  atas usul Dekan/Direktur, dalam hal pejabat-pejabat melanggar 

aturan, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan, dan Statuta 

Universitas. 

(8) Prosedur pemilihan calon-calon Ketua Jurusan/Program Studi diatur 

tersendiri. 
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Pasal 35 

 

Tugas dan Wewenang Ketua Prodi sebagai berikut: 

a. Menyiapkan, mengembangkan dan melaksanakankan Kurikulum; 

b. Mengatur dan melaksanakan pengurusan ijin operasional, akreditasi 

program studi secara berkala; 

c. Merencanakan dan menyiapkan dosen pengasuh mata kuliah; 

d. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan sistem perkuliahan; 

e. Mengawasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Laboratorium, 

Praktikum dan bengkel pada Program Studinya; 

f. Mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan kegiatan organisasi 

Himpunan Mahasiswa Program Studi; 

g. Membina dan melaksanakan hubungan dengan orang tua/wali mahasiswa, 

termasuk alumni; 

h. Membina, mengawasi, mengevaluasi dan mengarahkan pegawai di 

lingkungan kerjanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; 

i. Melaksanakan tugas-tugas lain atas perintah atasan; 

j. Dalam melaksanakan fungsi dan tugas pokoknya, Ketua Program Studi 

bertanggungjawab kepada Dekan; 

k. Bisa mengoperasikan microsoft Word dan Microsoft excel; 

 

Pasal 36 

 

lembaga lainnya; 

e. Memiliki kecakapan dalam berkomunikasi; 

f. Dosen Tetap Universitas Almuslim, minimal sudah bekerja selama 2 (dua) 

tahun; 

g. Pendidikan minimal S2 yang linier dengan program studi. 

 

 

Pasal 37 

 

(1) Tata Usaha sebagaimana dimaksud pasal (28) ayat (3) huruf (d) adalah unsur 

Pelaksana Administrasi di fakultas 

(2) Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala tata Usaha. 

(3) Kepala Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usulan 

Dekan. 

 

Syarat-syarat menjadi ketua Prodi adalah: 

a. Menyatakan secara tertulis kesediaan menjadi Ketua Program Studi; 

b. Sehat jasmani dan rohani; 

c. Berdomisili di Kabupaten Bireuen; 

d. Tidak merangkap jabatan dalam lingkup Universitas Almuslim dan di 
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Tugas dan wewenang kepala Tata Usaha 

a. Melaksanakan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi dan sistem 

penjaminan mutu bidang administrasi; 

b. Melaksanakan dan menyiapkan administrasi perkuliahan; 

c. Membina, mengawasi dan mengevaluasi dan mengarahkan pegawai di 

lingkungan kerjanya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing; 

d. Melaksanakan administrasi alumni; 

e. Membuat data mahasiswa aktif dan non aktif setiap semester; 

f. Dalam bertugas berkoordinasi dengan Dekan dan wakil dekan; 

g. Melaksanakan tugas-tugas dari atasan. 

Pasal 39 

 

Pasal 40 

Kelompok Dosen 

(1) Kelompok Dosen sebagaimana dimaksud Pasal (28) ayat (3) huruf (e) adalah 

tenaga pendidik mengajar/memberi kuliah, melakukan  penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat di Universitas Almuslim. 

(2) Peraturan tentang Dosen diatur tersendiri. 
 

 

 
Pasal 41 

Gugus Kendali Mutu /Tim Kendali Mutu 

 

(1) Gugus Kendali Mutu / Tim Kendali Mutu sebagaimana dimaksud Pasal (28) 

ayat (3) huruf (f) adalah unit kerja yang berfungsi mengelola dan 

melaksanakan audit mutu internal di fakultas.  

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Gugus Kendali Mutu/Tim Kendali Mutu 

berkoordinasi langsung dengan BPM Universitas Almuslim.  

Pasal 38 

 

Syarat-syarat kepala Tata Usaha adalah: 

a. Menyatakan secara tertulis kesediaan menjadi Kepala Tata Usaha 

b.   Sehat jasmani dan rohani; 

      c. Berdomisili di Kabupaten Bireuen; 

e. Memiliki kecakapan dalam berkomunikasi; 

f. Minimal sudah bekerja selama 2 (dua) tahun;

      d. Tidak merangkap jabatan dalam lingkup Universitas Almuslim dan di 
lembaga lainnya; 

     g. Pendidikan minimal D-III; 

           h. Menguasai dan bisa mengoperasikan Microsoft Word dan  Excel.
 

(3) Gugus Kendali Mutu/Tim Kendali Mutu terdiri dari 4 orang yaitu Wakil 

Dekan I bidang akademik dan 3 orang dari perwakilan dosen.  
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(4) Anggota gugus Mutu/Tim Kendali Mutu diangkat melalui Surat Perintah 

Tugas Rektor atas Usulan Dekan dan Senat Fakultas. 

Pasal 42 

Program Pascasarjana 

 

Program pascasarjana dipimpin oleh: 

a. Direktur dan; 

b. Wakil Direktur 

 

Pasal 43 

 

(1) Direktur dan Wakil Direktur, diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. 

(2) Wakil Direktur diangkat oleh Rektor atas usul direktur Program Pascasarjana 

 

Pasal 44 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian 

Kepada Masyarakat (LPPM) 

 

(1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dimaksud pada 

(4) Ketua dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang sekretaris. 

(5) Tatacara pengangkatan ketua lembaga diatur dalam peraturan Rektor 

Universitas Almuslim. 

Pasal 45 

Lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat memiliki tugas dan fungsi 

sebagai berikut; 

a. Mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan 

penelitian dan pengabdian masyarakat; 

b. Melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi dan Sistem 

Manajemen Mutu di lingkungan  Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian 

kepada Masyarakat; 

c. Menyusun Rencana Induk Penelitian Universitas sebagai panduan arah 

pembinaan dan pengembangan penelitian untuk seluruh dosen dan unit 

penelitian di lingkungan universitas; 

d. Membuat kesepakatan kerja bidang penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat  dengan lembaga-lembaga di luar Universitas atas izin Rektor; 

e. Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan penelitian dan 

pasal (7) huruf (c) merupakan unit pelaksana dalam lingkungan Universitas 

yang menyelenggarakan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan 

Publikasi Ilmiah di tingkat universitas. 

(2) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dibentuk  sesuai   

dengan kebutuhan IPTEKS  dalam rangka meningkatkan kemampuan SDM

 universitas dalam bidang penelitian serta untuk adanya pengakuan di tingkat 

nasional maupun internasional terhadap hasil penelitian. 
(3) Lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat dipimpin oleh seorang ketua 

yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor. 
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pengabdian kepada  masyarakat  dosen  yang  bersumber  dari  program 

pendanaan eksternal universitas; 

f. Menyelenggarakan workshop, simposium, seminar hasil penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat, serta kegiatan ilmiah sejenis lainnya; 

g. Mencari  sumber-sumber  pembiayaan  untuk  peningkatan  kuantitas  dan  

kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, workshop, 

lokakarya  dan  seminar  dari  berbagai  instansi  atau  lembaga  dalam 

maupun luar negeri; 

h. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian kepada Masyarakat bertanggungjawab kepada Rektor; 

i. Menyusun Program kerja tentang penelitian dan pengabdian masyarakat; 

j. Bekerjasama dengan lembaga lain (PEMDA, Dinas, Swasta) dalam 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 

k. Meningkatkan jumlah usulan penelitian di kalangan dosen Universitas 

Almuslim; 

l. Melatih tenaga-tenaga dosen dan tenaga peneliti lainnya untuk 

pemahaman tentang metodelogi penelitian; 

m. Bertanggung jawab terhadap Rektor. 

 

Pasal 46 

Syarat-syarat ketua lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat adalah: 

a. Menyatakan secara tertulis kesediaan menjadi Ketua Lembaga Penelitian 

lembaga lainnya; 

e. Memiliki kecakapan dalam berkomunikasi; 

f. Dosen Tetap Universitas Almuslim, minimal sudah bekerja selama 2 (dua) 

  

 

 

tahun; 

g. Pendidikan minimal S2. 

dan Pengabdian Masyarakat; 

b. Sehat jasmani dan rohani; 

c. Berdomisili di Kabupaten Bireuen; 

d. Tidak merangkap jabatan dalam lingkup Universitas Almuslim dan di 
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(1) Pusat kajian sebagaimana dimaksud pasal (46) ayat (2) dipimpin oleh seorang 

ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris 

(2) Ketua pusat kajian dan sekretaris pusat kajian diangkat dan diberhentikan 

oleh Rektor setelah mendapatkan masukan dari senat 

(3) Ketua pusat kajian bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor 

bidang masing-masing 

(4) Ketua dan sekretaris diangkat untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat diangkat 

kembali pada jabatan yang sama, tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa 

jabatan. 

Syarat Ketua dan Sekretaris Pusat kajian adalah: 

a. Memenuhi ketentuan Yayasan sebagaimana tertera dalam Anggaran Dasar 

dan Anggaran Rumah Tangga; 

b. Sehat Jasmani dan Rohani; 

c. Telah berpengalaman di bidang Akademik setidaknya 2 (dua) Tahun dan 

sedang menjabat di lembaga lain. 

 

Pasal 50 

Koordinator MKDU 

 

     

Pasal 48 

 Universitas Almuslim, 
(2)   Koordinator MKDU di dipimpin oleh seorang ketua dan seorang

 sekretaris. 

(3)   Koordinator MKDU dan sekretaris MKDU diangkat dan diberhentikan 

 oleh Rektor. 

(4)   Mata kuliah umum yang dimaksud ayat 1 (satu) adalah: 

(1) Koordinator  MKDU  sebagai  mana  dimaksud  pada  pasal  (7)  huruf  (f) 

 

Pasal 49 

Syarat-syarat Ketua dan Sekretaris Pusat Kajian  

pernah bertugas di lingkungan Universitas Almuslim; 

d. Dosen Tetap Universitas; 

e. Berpangkat Minimal Asisten Ahli dengan pendidikan S2; 

f. Memiliki kecakapan dalam berkomunkasi; 

g. Berdomisili di Kabupaten Bireuen; 

h. Tidak merangkap jabatan di lingkungan Universitas Almuslim dan tidak 

 adalah  badan  penertiban  mata  kuliah  dasar  umum  dalam lingkup 

a. Mata Kuliah Pendidikan Agama; 

b.  Mata Kuliah Pendidikan Pancasila; 

c.  Mata Kuliah Kewarganegaraan; 

d.  Mata Kuliah Ilmu Alamiah Dasar; 

e.  Mata Kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar.
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Tugas dan wewenang Koordinator MKDU adalah: 

 

Pasal 52 

Syarat-syarat Koordinator MKDU 

 
Syarat Koordinator MKDU adalah: 

a. Menyatakan secara tertulis kesediaan menjadi Koordinator dan Sekretaris 

lembaga lainnya. 

e. Memiliki kecakapan dalam berkomunikasi 

f. Dosen Tetap Universitas Almuslim, minimal sudah bekerja selama 2 tahun 

dan mengajar mata kuliah dasar umum 

g. Pendidikan minimal S2 . 

 

Bagian Kedelapan 

Unsur Pembantu Pimpinan 

Tugas dan wewenang 

Pasal 53 
 

(1) Biro dipimpin oleh kepala biro yang bertanggung jawab kepada Rektor 

(2) Biro Administrasi Akademik adalah unsur pembantu pimpinan di bidang 

administrasi akademik yang mempunyai tugas memberikan pelayanan 

administratif di bidang akademik di lingkungan Universitas. 

(4) Biro Administrasi Kemahasiswaan dan alumni adalah unsur pembantu 

pimpinan di bidang administrasi kemahasiswaan dan alumni yang 

mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif di bidang 

kemahasiswaan dan alumni di lingkungan Universitas. 

(5) Biro kerjasama dan kehumasan unsur pembantu pimpinan di bidang 

administrasi kerjasama dan kehumasan yang mempunyai tugas memberikan 

 

Pasal 51 

Tugas dan Wewenang 

c.  Mengkoordinir  ujian  semester  (naskah  ujian,  pelaksanaan  ujian  dan 

nilai ujian) 

a.  Menentukan  pengajar  mata  kuliah  dasar  umum  pada      
Fakultas/Program Studi setiap semester 

b.  Melakukan  monitoring/  evaluasi  dalam  proses  belajar  mengajar 

Mata Kuliah Dasar Uumum 

d.   Mengkaji dan menetapkan kurikulum yang baku terhadap Mata

Kuliah Dasar Umum. 

MKDU 

b. Sehat jasmani dan rohani 

c. Berdomisili di Kabupaten Bireuen 

d. Tidak merangkap jabatan dalam lingkup Universitas Almuslim dan di 

(3) Biro Administrasi Umum dan Keuangan adalah unsur pembantu pimpinan di

 bidang administasi umum dan keuangan yang mempunyai tugas memberikan

 pelayanan administratif di bidang umum dan keuangan di lingkungan 

 Universitas. 
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pelayanan administratif di bidang kerjasama dan kehumasan di lingkungan 

Universitas. 

(6) Biro perencanaan dan pembangunan adalah unsur pembantu pimpinan 

dibidang perencanaan dan pembangunan yang mempunyai tugas menyusun 

program pengembangan dan pembangunan universitas. 

 

Pengangkatan dan Pemberhentian  

Pasal 54 
 

(1) Masa jabatan Kepala Biro adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali 

dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut. 

(2) Kepala biro akademik dapat berasal dari unsur tenaga pendidik atau dari 

unsur tenaga kependidikan. 

(3) Kepala biro akademik serendah-rendahnya berpendidikan sarjana. 

(4) Memiliki pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 tahun di Universitas 

dan Mahasiswa dalam mengakses ilmu dan teknologi serta pelayanan 

administrasi akademik melalui teknologi informatika. 

(2) Mengelola infrastruktur jaringan komputer, pusat data dan aplikasi internet 

umum di lingkungan Universitas. 

(3) Mengembangkan dan memelihara infrastruktur pusat data dan jaringan 

sampai tingkat backbone dan WIFI. 

(4) Mengelola infrastruktur pusat data dan disaster recovery center, mencakup : 

perangkat server, jaringan, akses, dan recovery plan. 

(5) Menjamin kualitas layanan dan infrastruktur yang dikembangkan (quality 

assurance). 

(6) Melakukan evaluasi dan melaporkan kegiatan pusat data dan infrastruktur 

kepada Kepala Biro perencanaan dan pembangunan. 

 

Pengangkatan dan Pemberhentian 

Pasal 56 

 

(1) Pusat Komputer dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan 

diberhentikan oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Rektor. 

(2) Masa jabatan Kepala puskom adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat 

kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-

turut. 

Almuslim. 

(5) Pemberhentian dan pengangkatan kepala biro dalam masa jabatan diatur 

berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan rektor dengan

 pertimbangan senat universitas. 

 

Tugas dan Wewenang Puskom 

Pasal 55 

 

(1) Pusat komputer dikembangkan untuk memberikan pelayanan kepada Dosen 
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Laboratorium/studio 

Kewenangan 

Pasal 57 

 

(1) Laboratorium/Studio merupakan perangkat penunjang pelaksanaan 

(2) Laboratorium/Studio terdiri dari :  

a. Laboratorium/Studio yang dikoordinasi oleh universitas; 

b. Laboratorium/Studio yang dikoordinasi fakultas. 

(3) Kepala Laboratarium/Studio yang dikoordinasi oleh universitas 

bertanggung jawab kepada Rektor, sedangkan kepala laboratorium fakultas 

bertanggung jawab kepada Dekan. 

(4) Dalam menjalankan tugasnya kepala laboratorium dibantu oleh instruktur, 

asisten, analis atau teknisi laboran. 

koordinasi dan mengembangkan laboratorium. 

 

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Laboratorium/studio 

Pasal 58 

 

kembali  dengan  ketentuan  tidak  lebih  dari  dua  kali  masa  jabatan 

berturut-turut 

(2)  Laboratorium/Studio  dipimpin oleh  seorang kepala berasal  dari  dosen  yang 

keahliannya  telah  memenuhi  persyaratan  sesuai  dengan  cabang  ilmu 

pengetahuan, teknologi dan seni tertentu.  
(3)   Kepala laboratorium/Studio yang dikoordinasikan Universitas diangkat dan    

diberhentikan  oleh  Rektor  sedangkan  Kepala  laboratorium/Studio  yang 

dikoordinasikan  Fakultas  diangkat  dan  diberhentikan  oleh  Rektor  atas  usul 

Dekan 

(4) Pemberhetian  dan  pengangkatan  kepala  biro  dalam  masa  jabatan  diatur 

berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan rektor  dengan 

pertimbangan senat universitas 

(3) Kepala Puskom dapat berasal dari unsur tenaga pendidik atau dari unsur

 tenaga kependidikan. 

(4) Memiliki kualifikasi pendidikan dibidang teknologi informatika komputer 

sekurang-kurangnya sarjana.  
(5) Memiliki pengalaman kerja minimal 5 tahun di Universitas Almuslim. 

(6) Pemberhentian dan pengangkatan kepala biro dalam masa jabatan diatur 

berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan rektor  dengan 

pertimbangan senat universitas. 

pendidikan   pada   jurusan/program    studi   dalam   pengembangan ilmu dan

 teknologi serta pelaksanaa kegiatan praktikum mahasiswa. 

(5) Laboratorium beranggotakan kelompok dosen. 

(6) Tugas seorang kepala laboratorium melakukan pengelolaan laboratorium, 

 

(1)   Masa jabatan Kepala Laboratorium adalah 4 (empat) tahun, dapat diangkat 
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Pengangkatan dan Pemberhentian 

Pasal 60 

 

(1) Perpustakaan Induk dipimpin oleh seorang kepala pustaka yang diangkat dan 

diberhentikan oleh  Rektor atas pertimbangan Senat Universitas dan 

bertanggung jawab kepada Rektor. 

(2) Kepala Perpustakaan diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat 

diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan 

secara berturut-turut. 

(3) Bagian pelaksana administrasi Perpustakaan mempunyai tugas melakukan 

urusan tata usaha dan rumah tangga serta membuat laporan perkembangan 

dan kemajuan perpustakaan baik menyangkut pelayanan maupun 

administrasi. 

(1) Melakukan  kegiatan  pengadaan,  perawatan,  pelayanan  peminjaman  dan 

penelusuran bahan pustaka kepada mahasiswa, dosen, karyawan. 

(2)   Merumuskan dan menetapkan kebijakan bidang perpustakaan sesuai dengan

 peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan
Unsur-unsur Penunjang Universitas 

Pasal 61 

Perpustakaan Induk 

Tugas dan Wewenang 

Pasal 59 

(3)   Memelihara bahan pustaka dan melakukan layanan referensi. 

 

(2) Ketua lembaga P3AI diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
(3)  Masa jabatan ketua pelaksana dimaksud pasal (2) selama 5 tahun.
(4)  Ketua lembaga dimaksud pasal (2) menjabat selama 2 periode.
(5)  Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. 

        (6)  Tatacara pemilihan ketua lembaga diatur dalam peraturan Rektor.

 
 

(1)  LP3AI sebagaimana dimaksud dalam pasal (7) huruf (d)  adalah     
       Lembaga  Pusat Peningkatan dan Pengembangan Aktivitas
       Instruksional vvvvvv
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a. Melaksanakan sistem penjaminan mutu tentang pengembangan Sumber 

Daya Manusia (SDM); 

b. Merencanakan, melaksanakan dan merekam program pembinaan dan 

pengembangan SDM berbasis Sistem Informasi Manajemen (SIM); 

c. Bekerjasama dengan Kantor Kerjasama Internasional mengkoordinir 

informasi sumber-sumber pembiayaan dari berbagai instansi atau lembaga 

dalam maupun luar negeri untuk peningkatan jenjang pendidikan maupun 

kompetensi dosen ; 

d. Menyusun rencana program kerja di bidang SDM; 

e. Menghimpun, mengawasi dan mengolah data kehadiran sebagai alat bantu 

pengambilan keputusan di bidang SDM; 

f. Mengkoordinasikan hasil pengolahan data kehadiran ke dalam sistem 

informasi penggajian; 

g. Mengevaluasi dan melaksanakan peninjauan status dan jenjang 

kepangkatan dosen dan karyawan; 

h. Merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan seleksi 

penerimaan, pengangkatan, penempatan, promosi, mutasi, pemberhentian 

dan atau pensiun dosen dan karyawan; 

i. Membantu perencanaan peningkatan kualitas SDM; 

j. Mengkoordinasikan perencanaan dan melaksanakan sistem evaluasi 

kinerja; 

k. Merencanakan, mengatur dan melaksanakan penegakan disiplin SDM; 

l. Membina, mengawasi, mengevaluasi dan mengarahkan pegawai di 

lingkungan kerjanya sesuai tugas pokok dan fungsinya; 

m. Dalam bertugas, bertanggungjawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor 

IV. 

Pasal 63 

 

dan Anggaran Rumah Tangga; 

b. Sehat Jasmani dan Rohani; 

c. Telah berpengalaman di bidang Akademik setidaknya 4 (empat) Tahun; 

d. Dosen Tetap Universitas Almuslim; 

e. Sedapat mungkin berpangkat Lektor dengan pendidikan S2; 

f. Berdomisili / bersedia tinggal di dalam Kabupaten Bireuen; 

g. Memiliki kecakapan dalam berkomunikasi; 

h. Tidak merangkap jabatan pada lembaga lain; 

i. Memiliki kemampuan dalam mengoptimalkan segala sumber daya (SDM) 

yang ada di lingkungannya. 

 

 

Pasal 62 
 

Tugas dan Wewenang Ketua LP3AI yaitu: 

Syarat-syarat pengangkatan Ketua Lembaga P3AI. 

a. Memenuhi ketentuan Yayasan sebagaimana tertera dalam Anggaran Dasar 
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Pasal 65 

 

Syarat-syarat pengangkatan ketua P2AK 

a. Memenuhi ketentuan Yayasan sebagaimana tertera dalam Anggaran Dasar 

dan Anggaran Rumah Tangga; 

b. Sehat Jasmani dan Rohani; 

c. Telah berpengalaman di bidang Akademik setidaknya 4 (empat) Tahun; 

d. Dosen Tetap Universitas Almuslim; 

e. Sedapat mungkin berpangkat Lektor dengan pendidikan S2; 

f. Berdomisili / bersedia tinggal di dalam Kabupaten Bireuen; 

g. Memiliki kecakapan dalam berkomunikasi; 

h. Tidak merangkap jabatan pada lembaga lain; 

i. Memiliki kemampuan dalam mengoptimalkan segala sumber daya (SDM) 

yang ada di lingkungannya. 

 

Pasal 66 

Unit Usaha Universitas 

 

(1) Unit Usaha Universitas sebagaimana dimaksud pada Pasal (7) huruf (8) 

Rektor. 

 

Pasal 67 

 

Pasal 64
 P2AK 

(1)  P2AK sebagaimana dimaksud pasal (7) huruf (e) adalah Lembaga Personalia
Penilai Angka Kredit yang berfungsi menjebatani dosen dalam kepengurusan 

pangkat (fungsional) dan mengembangkan karir dosen. 

(2)  Ketua pelaksana lembaga P2AK diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. 

(3)  Masa jabatan ketua pelaksana dimaksud pasal (2) selama 5 Tahun. 

(4)  Ketua lembaga dimaksud pasal (2) menjabat selama 2 periode. 

(5)  Tatacara pemilihan ketua lembaga diatur dalam peraturan Rektor. 

adalah unsur Pelaksana Teknis Universitas Almuslim yang membantu 

Rektor mengembangkan Unit Usaha Universitas. 

(2) Unit Usaha Universitas dipimpin oleh seorang ketua dan seorang sekretaris. 

(3) Ketua dan sekretaris Unit Usaha Universitas diangkat dan diberhentikan oleh 

(1) Tugas dan Wewenang diatur dalam peraturan Rektor 

        Tatacara pemilihan dan pengangkatan ketua dan Sekretaris Pusat bisnis   
        diatur dalam peraturan Rektor. 
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BAB VII 

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI 

Pasal 68 

 

(1) Universitas Almuslim menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi dan 

vokasi.  

(2) Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program 

sarjana, magister, dan doktor.  

(3) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program 

diploma dan program bersertifikat.  

(4) Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program 

profesi dan program spesialis.  

(5) Program studi dalam pendidikan akademik, vokasi, dan profesi ditetapkan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  

(6) Penyelenggaraan pendidikan mengacu pada peraturan akademik yang 

ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat dan sesuai 

Standar Nasional Pendidikan.  

kompetensi.  

(2) Kurikulum untuk setiap program studi di Universitas Almuslim 

dikembangkan dan ditetapkan oleh Universitas Almuslim mengacu Standar 

Nasional Pendidikan.  

(3)  Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kurikulum diatur dalam 

Peraturan Rektor setelah mendapatkan pertimbangan Senat.  

 

Pasal 71 

 

(1)  Penilaian hasil belajar merupakan proses evaluasi terhadap kemajuan belajar 

mahasiswa.  

(2)  Penilaian hasil belajar dilakukan secara berkala sepanjang proses 

pembelajaran.  

(3)  Penilaian hasil belajar dilakukan dalam bentuk ujian, tugas terstruktur, 

pengamatan, dan bentuk lain.  

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian hasil belajar diatur dalam Peraturan 

Rektor setelah mendapatkan pertimbangan Senat. 

  

 

Pasal 69 

 

Penyelenggaraan pendidikan di Universitas Almuslim dilaksanakan berdasarkan 

Peraturan Akademik yang berlaku. 

 

Pasal 70 

 

(1)  Kurikulum Universitas Almuslim dikembangkan dan dilaksanakan berbasis 
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Pasal 72 

 

(1) Bahasa pengantar yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan di 

Universitas Almuslim adalah Bahasa Indonesia.  

(2) Bahasa Daerah dan Bahasa Asing dapat digunakan dalam penyelenggaraan 

pendidikan maupun dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan 

tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses 

pembelajaran serta daya saing lulusan.  

 

Pasal 73 

 

(1) Wisuda adalah suatu proses pelantikan kelulusan mahasiswa yang telah 

menyelesaikan masa belajar di Universitas Almuslim.  

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, waktu, tata cara, dan mekanisme 

wisuda diatur dalam Peraturan Rektor.  

Pasal 74 

 

(1) Universitas Almuslim menyelenggarakan penerimaan mahasiswa melalui:  

b. Jalur nasional masuk perguruan tinggi sesuai ketentuan peraturan 

tata caranya ditetapkan melalui peraturan Rektor berdasarkan perundang-

undangan yang berlaku.  

(2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dapat menerima 

mahasiswa pindahan yang berasal dari perguruan tinggi lain, mahasiswa 

tugas belajar, dan mahasiswa asing/luar negeri berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

(3) Universitas Almuslim wajib mengalokasikan tempat bagi calon peserta didik 

berkewarganegaraan Indonesia yang memiliki potensi akademik tinggi dan 

kurang mampu secara ekonomi sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan mahasiswa baru diatur dalam 

peraturan Rektor. 

perundang-undangan; dan  

  c. Undangan berdasarkan bakat dan prestasi minimum tingkat nasional yang 
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BAB VIII 

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 

Pasal 75 

 

(1) Tenaga pelaksana akademik di Universitas terdiri dari dosen dan tenaga 

kependidikan atau tenaga penunjang akademik. 

(2) Dosen adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya 

diangkat oleh penyelenggara perguruan tinggi dengan tugas mengajar, 

meneliti, dan mengabdi kepada masyarakat. 

(3) Dosen terdiri dari dosen DPK, dosen tetap MoU, dosen tetap Non-MoU, 

dosen tidak tetap, dan dosen tamu. 

(4) Dosen DPK terdiri dari dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang 

diperbantukan (DPK).  

(5) Dosen tetap MoU adalah dosen yang ditetapkan oleh yayasan melalui 

mekanisme perekrutan dengan ikatan perjanjian tertulis. 

(6) Dosen tetap non-MoU adalah dosen yang ditetapkan oleh yayasan melalui 

seleksi kelayakan administrasi. 

(7) Dosen tidak tetap adalah dosen yang bukan tenaga tetap di Universitas 

Almuslim selama jangka waktu tertentu dengan atau tanpa suatu perjanjian 

kerja. 

(8) Dosen tamu adalah dosen yang diundang untuk mengajar pada Universitas 

selama jangka waktu tertentu. 

(9) Dosen PNS yang diperbantukan (DPK) diangkat melalui keputusan menteri. 

(10) Dosen tetap yayasan diangkat melalui keputusan yayasan. 

(11) Dosen tidak tetap diangkat oleh Rektor berdasarkan usulan dekan. 

(12) Syarat-syarat pengangkatan, pembinaan, dan pengembangan karir serta 

pemberhentian dosen dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

 

Pasal 76 

 

(1) Tenaga kependidikan adalah mereka yang mempunyai tanggung jawab utama 

memfasilitasi peningkatan kegiatan akademik meliputi Laboran, Pustakawan, 

Teknisi, Programer dan Pengembang Pembelajaran. 

(2) Pengangkatan, pemberhentian, tugas, dan wewenang tenaga kependidikan 

ditetapkan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di 

universitas.  

 

Pasal 77 

 

(1) Tugas pokok, wewenang, tanggung jawab dan etika dosen diatur dengan 

peraturan Universitas. 

(2) Hak, kewajiban dan sanksi bagi dosen yang berstatus sebagai dosen DPK, 

dosen tetap MoU, dosen tetap Non-Mou, dosen tidak tetap, dan dosen tamu 

diatur dengan peraturan Universitas. 
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Pasal 78 

Kepala dan Guru Besar. 

(2) Wewenang dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik 

merujuk pada ketentuan perundangan yang berlaku.  

 

Pasal 79 

 

(1) Syarat untuk menjadi dosen diatur sesuai ketentuan yayasan dan perundangan 

yang berlaku. 

(2) Dosen berkedudukan sebagai pejabat fungsional dengan tugas utama 

mengajar, melakukan penelitian, mengembangkan ilmu pengetahuan, 

teknologi dan seni, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat. 

(3) Dosen dalam menjalankan tugas seperti yang dimaksud dalam ayat (2) 

senantiasa menjaga dan menjunjung tinggi nama baik Universitas dan 

berpedoman kepada Kode Etik Dosen. 

(4) Syarat untuk menjadi guru besar selain sebagaimana tercantum pada ayat (1) 

adalah memiliki kemampuan akademik sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

 

Pasal 80 

 

(1) Guru Besar diusulkan oleh Rektor kepada Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan melalui koordinator kopertis setelah mendapatkan pertimbangan 

dari Senat Universitas . 

(2) Sebutan Guru Besar (Profesor) hanya dapat digunakan selama yang 

bersangkutan melaksanakan tugas sebagai dosen di perguruan tinggi. 

(3) Guru besar yang telah mengakhiri masa jabatannya dapat diangkat kembali 

menjadi guru besar di Universitas sebagai penghargaan istimewa dengan 

sebutan guru besar emeritus. 

(4) Syarat pengangkatan dan pemberhentian guru besar diatur dengan peraturan 

yayasan. 

 

Pasal 81 

 

(1) Dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Almuslim yang 

melakukan kegiatan akademik atau non akademik di lembaga luar Universitas 

Almuslim harus mendapat ijin tertulis dari rektor. 

(2) Dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Almuslim yang 

melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) diberi sangsi oleh rektor sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

(3) Dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Almuslim yang 

akan terkena sangsi diberi kesempatan untuk membela. 

 

(1) Jenjang jabatan akademik dosen terdiri dari Asisten Ahli, Lektor, Lektor 
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(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor. 

BAB IX 

KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI 

Pasal 82 
 

(1) Mahasiswa Universitas Almuslim merupakan peserta didik yang terdaftar 

secara sah pada salah satu program studi yang terdapat di Universitas 

Almuslim. 

(2) Untuk menjadi mahasiswa sesorang harus: 

a. Memiliki ijazah Sekolah Menengah atau Madrasah Aliyah yang sederajat; 

b. Memiliki kemampuan yang disyaratkan oleh Universitas Almuslim. 

(3) Persyaratan dan tata cara menjadi mahasiswa Universitas Almuslim di atur 

dengan Peraturan Rektor. 

 

Pasal 83 
 

(1) Setiap mahasiswa Universitas Almuslim mempunyai hak: 

a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk 

menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang 

berlaku dalam lingkungan akademik; 

b. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan pelayanan bidang 

akademik sesuai minat, bakat, dan kemampuannya; 

c. Memanfaatkan fasilitas Universitas Almuslim dalam rangka kelancaran 

proses belajar; 

d. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab pada 

Program Studi yang diikutinya untuk menyelesaikan studinya; 

e. Memperoleh pelayanan informasi yang berkaitan dengan Program 

Studi yang diikutinya serta hasil belajarnya; 

f. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai 

dengan persyaratan yang berlaku; 

g. Memperoleh pelayanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-udangan yang berlaku; 

h. Memanfaatkan sumber daya Universitas Almuslim melalui 

perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur 

kesejahteraan, minat, dan tata kehidupan bermasyarakat; 

j. Pindah ke perguruan tinggi atau program studi lain, harus memenuhi 

persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program 

studi yang hendak dimasuki, dan sesuai dengan daya tampung 

perguruan tinggi atau program studi yang bersangkutan; 

k. Ikut serta dalam organisasi kemahasiswaan sesuai dengan minat dan 

kegemarannya;  

l. Memperoleh pelayanan kegiatan organisasi mahasiswa Universitas 

Almuslim. 

i. Memperoleh Asuransi Jiwa dan Kesehatan dalam bentuk Jamsosked 

yang diselenggarakan oleh Universitas Almuslim; 
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(2) Setiap mahasiswa Universitas Almuslim mempunyai kewajiban: 

a. Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di Universitas 

seni; 

d. Mencintai dan melestarikan lingkungan; 

e. Meningkatkan kemampuan penguasaan Bahasa Inggris; 

f. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan 

keamanan universitas; 

g. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi 

mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan 

peraturan yang berlaku; menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, 

dan/atau seni; 

h. Menjaga kewibawaan dan nama baik Universitas Almuslim; 

i. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional. 

 

Pasal 84 
 

(1) Untuk melaksanakan peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat dan 

bakat, pengabdian kepada masyarakat, dan kesejahteraan mahasiswa dalam 

kehidupan kemahasiswaan Universitas Almuslim dapat dibentuk organisasi 

kemahasiswaan Universitas Almuslim. 

(2) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berada 

di tingkat Universitas, Fakultas, dan Program Studi. 

(3) Ditingkat Universitas organisasi kemahasiswaan meliputi Pemerintah 

Mahasiswa (PEMA), Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), dan Unit 

Kegiatan Mahasiswa (UKM). 

(4) Ditingkat fakultas, organisasi kemahasiswaan adalah Badan Eksekutif 

Mahasiswa Fakultas (BEMFAK). 

(5) Organisasi kemahasiswaan ditingkat Prodi adalah Himpunan Mahasiswa 

Jurusan (HMJ). 

(6) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

diselenggarakan dari, oleh, dan untuk mahasiswa. 

(7) Kegiatan mahasiswa meliputi bidang organisasi, pengabdian kepada 

masyarakat, penalaran, bakat dan minat, dan kesejahteraan. 

(8) Ketentuan lebih lanjut tentang organisasi dan kegiatan kemahasiswaan diatur 

dengan Peraturan Rektor. 

 

Pasal 85 

 

(1) Pembiayaan kegiatan mahasiswa diselenggarakan berdasarkan rencana 

Anggaran Universitas Almuslim. 

(2) Penggalangan dana dari sumber lain yang tidak mengikat dilakukan seizin 

Rektor dan digunakan secara taat azas. 

 

Almuslim; 

b. Berperan aktif dalam menumbuhkembangkan atmosfer akademik; 

c. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olah raga, dan 
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Pasal 86 

 

(1) Alumni Universitas Almuslim adalah seorang yang telah menamatkan 

pendidikannya pada jenjang program tertentu dalam lingkup Universitas. 

(2) Alumni Universitas Almuslim dihimpun dalam organisasi alumni Yang 

disebut IKA Almuslim. 

(3) IKA Almuslim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu-satunya 

wadah perhimpunan alumni yang bertujuan untuk: 

a. Membina hubungan dengan Universitas Almuslim dalam upaya 

menunjang pencapaian tujuan pendidikan tinggi; 

b.  Membantu memberikan informasi kepada Universitas Almuslim 

mengenai sebaran penempatan alumni di berbagai tempat dan profesi. 

(4) IKA Almuslim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Anggaran 

Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKA Almuslim. 

(5) IKA Universitas Almuslim dapat menggunakan nama dan atribut Universitas 

Almuslim setelah mendapat izin tertulis dari Rektor. 
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Bab X 

(2) Kerja sama sebagaimana yang dimaksud dapat ayat (1) dengan tujuan 

meningkatkan produktivitas, inovasi, mutu dan relevansi pelaksanaan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 88 

 

Kerjasama yang dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan dengan prinsip; 

a. Mengutamakan kepentingan pembangunan nasional 

b. Menghargai kesetaraan umum 

c. Saling menghormati 

d. Menghasilkan peningkatan mutu pendidikan 

e. Menghargai keberagaman culture daerah, nasional dan internasional 

 

Pasal 89 

 

(1) Bentuk Kerja sama akademik sebgaimana yang dimaksud pada pasal 26 ayat 

(1); 

a. Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

b. Penjaminan mutu internal 

c. Program kembaran 

d. Gelar bersama 

e. Pengalihan dan pemerolehan kredit atau satuan lainnya yang sejenis. 

f. Pertukaran dosen dan mahasiswa dalam dan luar negeri 

g. Pemagangan sesuai dengan bidang 

h. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya 

i. Penerbitan terbitan berkala ilmiah 

j. Pengembangan pusat kajian 

k. Penyelenggaraan kegiatan seminar dan workshop bersama 

l. Serta bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu 

a. Pendayaagunaan aset 

b. Penggalangan Dana; 

c. dan bentuk lain yang dianggap perlu 

(2)  Kerja sama non akademik yang dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) dapat

       berbentuk: 

KERJA SAMA 

Pasal 87 

 

(1) Universitas Almuslim menjalin hubungan kerja sama akademik dan non-

akademik dengan perguruan tinggi lain, swasta atau organisasi dalam negeri 

dan luar negeri untuk melaksanakan kegiatan Tridarma perguruan tinggi. 
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dan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

(2) Pengelolaan dana Universitas Almuslim dilaksanakan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 92 

 

(1) Pengelolaan dana Universitas Almuslim yang dimaksud dalam pasal 30, 

Rektor menerapkan norma pengelolaan keuangan yang berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. 

Pasal 90 

 

Bab XI 

PEMBIAYAAN 

Pasal 91 

 

(1) Penerimaan dana Universitas Almuslim diperoleh dari pemerintah dan swasta 

Kerja sama yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi didasarkan pada Rencana 

Strategis dan Statuta Universitas Almuslim. 

(2) Pengelolaan keuangan Universitas Almuslim dimaksud dalam pasal 30 ayat 

(1) meliputi: 

a. Penerimaan, pembelanjaan dan pengelolaan anggaran sesuai dengan 
rencana strategis Universitas Almuslim; 

b. Tarif setiap jenis layanan pendidikan; 

c. Melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang; 

d. Melakukan pengikatan dalam tridarma perguruan tinggi dengan pihak 

ketiga; 

e. Sistem pencatatan dan pelaporan keuangan.
 (3) Pelaksanaan pengelolaan keuangan Universitas Almuslim yang dimaksud 

pada ayat  (2), ditetapkan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
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KESEJAHTERAAN 

Pasal 93 

 

(1) Universitas  Almuslim memberikan penghasilan kepada dosen dan tenaga 

kependidikan sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Universitas Almuslim memberikan kenaikan gaji berkala setiap 2 tahun 

kepada dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan kemampuan 

universitas. 

Pasal 94 

 

(1) Dosen dan tenaga kependidikan berhak memperoleh failitas kesejahteraan 

dan kesehatan 

(2) Fasilitas kesejahteraan  dan kesehatan terdiri dari : 

a. Asuransi jiwa dan kesehatan; 

b. Pesangon; 

c. Perumahan; 

d. Dana sosial; 

e. Tunjangan hari raya. 

 

Pasal 95 

 

Universitas Almuslim menyediakan fasilitas kerja sesuai standar nasional 

pendidikan untuk menunjang kinerja dosen dan tenaga kependidikan 

 

Pasal 96 

 

Dosen dan tenaga kependidikan berhak mendapatkan penghargaan atas prestasi 

yang diraih. Bentuk penghargaan ditetapkan oleh Rektor atas pertimbangan Senat 

Universitas. 
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BAB XII 



SARANA DAN PRASARANA 

Pasal 97 

 

(1) Sarana dan prasarana Universitas adalah semua fasilitas yang digunakan 

untuk meningkatkan  dan memperlancar proses pendidikan. 

(2) Sarana dan prasarana Universitas Almuslim dapat bersumber dari hibah, 

wakaf, usaha sendiri, bantuan pihak lain  atau sumber-sumber lain yang tidak 

bertentangan dengan hukum. 

(3) Pengelolaan sarana dan prasarana Universitas Almuslim berada di bawah 

tanggung jawab pimpinan Universitas dan diawasi oleh Organ Yayasan 

Almuslim. 

(4) Civitas akademika dan pihak-pihak lain dapat memanfaatkan sarana dan 

prasarana Universitas Almuslim secara bertanggung jawab dengan mengikuti 

ketentuan dan peraturan yang ditetapkan oleh universitas. 

 

Pasal 98 

 

Pimpinan Universitas mengatur perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, 

pengelolaan, system akuntasi dan pelaporan sarana dan prasarana dalam rangka 

mencapai visi misi Universitas. 
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BAB XIII 



KEUANGAN DAN KEKAYAAN 

Pasal 99 

Sumber Dana 

 

1) Universitas Almuslim memperoleh dana untuk pembiayaan kegiatannya dari 

tidak mengikat; 

d. Mahasiswa; 

e. Masyarakat secara individu maupun kelompok dalam bentuk sumbangan, 

2) Tata cara dan laksana untuk memperoleh dan menggunakan dana yang 

berasal dari Pemerintah, berupa dana rutin dan dana pembangunan, diatur 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

3) Dana yang diperoleh Universitas Almuslim dari masyarakat berasal dari 

sumber-sumber: 

a. Hasil kontrak kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi Universitas 

Almuslim; 

b. Hasil penjualan produk dan jasa Universitas Almuslim; 

c. Sumbangan dan hibah dari perorangan, lembaga pemerintah, atau lembaga 

nonpemerintah yang tidak mengikat; 

d. Penerimaan dari Yayasan yang dibentuk oleh Universitas Almuslim, dan 

Penerimaan lain-lain dari masyarakat. 

4) Sumber dana yang diperoleh dari mahasiswa berupa :  

a. Dana Pengembangan Pendidikan (DPP);  

b. Dana Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP);  

c. Dana pendaftaran dan seleksi ujian masuk mahasiswa baru;  

d. Dana lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh peraturan Rektor;  

6) Penerimaan dan penggunaan dana yang diperoleh Universitas Almuslim dari 

pihak luar negeri disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

sumber sumber berikut: 

a. Pemerintah; 

b. Yayasan; 

c. Lembaga non pemerintah baik dalam maupun luar negeri yang sifatnya 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

h. Dana pengembangan; 

i. Peminjaman; 

j. Dana abadi; 

k. Hasil pemanfaatan tanah dan aset; 

l. Sumber lain yang sah. 

hibah, beasiswa serta dalam bentuk lainnya; 

f. Pihak luar negeri; 

g. Yayasan-yayasan yang dibentuk oleh Universitas Almuslim berdasarkan 

5) Peningkatan penerimaan dana dari masyarakat dilakukan dengan prinsip tidak 

bersifat komersial yang mengikat dan penggunaannya diatur oleh Rektor atas 

persetujuan Senat Universitas. 
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BAB XIV
 



 

Pasal 100 

Usaha Universitas Almuslim 

 

1) Usaha Universitas Almuslim dapat berupa:  

a. usaha berbasis kepakaran akademik; 

b. usaha penunjang. 

2) Usaha Universitas Almuslim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diselenggarakan melalui badan usaha yang dibentuk oleh Universitas 

Almuslim. Usaha kepakaran akademik merupakan usaha yang berkaitan 

dengan penerapan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan Pendidikan. 

3) Usaha kepakaran akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dilaksanakan oleh fakultas dan/atau sebutan lainnya, LPPM dan/atau sebutan 

lainnya, departemen, program studi, laboratorium, dan unit kerja lainnya. 

4) Pelaksanaan usaha kepakaran akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

wajib dilaporkan kepada badan usaha yang dibentuk oleh Universitas 

Almuslim. 

5) Usaha penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1b) merupakan usaha 

yang berkaitan dengan penyediaan barang dan/atau jasa yang sifatnya non-

akademik yang diselenggarakan oleh Universitas Almuslim. 

7) Badan usaha dapat berbentuk badan usaha berbadan hukum dan badan usaha 

tidak berbadan hukum yang pengelolaan dan penyelenggaraannya dilakukan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan visi misi 

Universitas Almuslim. 

8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendirian, pengelolaan, dan 

penyelenggaraan usaha Universitas Almuslim sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Rektor.  

 

Pasal 101 

Hasil Usaha Universitas Almuslim 

 

1) Hasil usaha Universitas Almuslim merupakan kekayaan Universitas 

2) Keseluruhan hasil usaha Universitas Almuslim sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) merupakan pendapatan Universitas Almuslim untuk menunjang 

pelaksanaan tugas dan fungsi Universitas Almuslim. 

3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil usaha Universitas Almuslim 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan d diatur dengan 

Peraturan Rektor. 

6) Usaha Universitas dilakukan melalui Badan Usaha Universitas, pengelolaan 

kekayaan Universitas, dan pemanfaatan tanah untuk menghasilkan dana 

penunjang penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi. 

Almuslim yang berasal dari pendapatan: 

a. badan usaha milik Universitas Almuslim;  

b. pengelolaan dana abadi;  

c. pengelolaan hak-hak kekayaan negara; 

d. kerja sama Tridarma.  
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Pasal 102 

Hibah Dan Bentuk Lainnya 

 

1) Hibah merupakan kekayaan Universitas Almuslim yang dapat berasal dari:  

a. pemerintah; 

b. pemerintah daerah lain; 

c. pemerintah negara asing; 

d. badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri; 

e. kelompok masyarakat/perorangan dalam negeri;  

f. badan/lembaga asing; 

g. badan/lembaga internasional.  

2) Hibah dari pemerintah dapat bersumber dari:  

a. pendapatan APBN;  

b. pinjaman luar negeri; 

c. hibah luar negeri.  

3) Hibah dari pinjaman luar negeri dan hibah luar negeri sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf b dan c dapat bersumber dari pemerintah negara asing, 

badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional dan/atau donor lainnya. 

4) Hibah yang diterima oleh Universitas Almuslim sifatnya bantuan, tidak harus 

dibayar kembali, dan tidak mengikat, serta dapat diberikan dalam bentuk: 

a. devisa; 

b. rupiah; 

c. barang dan/atau jasa.  

5) Tata cara perencanaan dan penilaian kegiatan yang didanai dari hibah yang 

bersumber dari pendapatan APBN serta pinjaman dan/atau hibah luar negeri 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan, pencatatan, dan pelaporan 

hibah diatur dengan Peraturan Rektor dengan persetujuan YAYASAN.  

 

Pasal 103 

Dana Abadi 

 

1) Universitas berwenang menghimpun, mengelola, dan mengembangkan dana 

abadi Universitas. 

2) Dana abadi Universitas dihimpun dari sumbangan, hibah, dan bentuk lainnya 

yang sah dan tidak mengikat, yang diperuntukkan khusus untuk itu. 

3) Dana abadi tidak dapat digunakan secara langsung. 

4) Hasil pengembangan dana abadi Universitas digunakan untuk mendukung 

dalam Peraturan Universitas. 

 

 

 

 

pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi. 

5) Ketentuan lebih lanjut tentang dana abadi sebagaimana dalam ayat (1) diatur 
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Pasal 104 

Pengelolaan Dana 

 

1) Pengelolaan keuangan Universitas Almuslim dikelola secara otonom, tertib, 

wajar dan adil, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, 

efektif, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. 

2) Pengelolaan keuangan Universitas diatur oleh Universitas dan disesuaikan 

dengan kebutuhan 

5) Pengelolaan keuangan Universitas dilakukan oleh Rektor dan 

dipertanggungjawabkan kepada yayasan, setelah mendapatkan penilaian 

Senat Universitas. 

7) RAPBU didasarkan atas rencana belanja fakultas, jurusan/bagian dan biro. 

8) RAPBU yang disusun oleh Rektor disampaikan kepada Senat Universitas 

untuk mendapatkan persetujuan. 

9) RAPBU sebagaimana yang tercantum dalam ayat (3) selanjutnya diajukan 

kepada yayasan untuk mendapatkan pengesahan. 

10) Dalam keadaan tertentu, Rektor dengan persetujuan Senat Universitas dapat 

melakukan perubahan/revisi RAPBU yang sedang berjalan, selanjutnya 

diusulkan kepada Yayasan untuk mendapatkan pengesahan. 

12) Mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Universitas 

didasarkan pada ketentuan yang berlaku di yayasan.  

 

Pasal 105 

Usulan Penggunaan Dana 

 

1) Rektor, setelah mendapatkan persetujuan Senat Universitas mengajukan 

 

 

 

3) Berdasarkan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.Pengelolaan 

keuangan dijalankan dengan menerapkan prinsip-prinsip pengendalian 

internal yang baik. 
4)  Pengelolaan  keuangan  Universitas  dilakukan  melalui  Rencana

 Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas (RAPBU). 

6)   Setiap awal tahun anggaran Rektor menyusun Rencana Anggaran Pendapatan

dan Belanja Universitas (RAPBU). 

11) Pengelolaan keuangan tidak boleh menghambat proses penyelenggaraan 

kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi. 

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Almuslim kepada 

Yayasan Almuslim Peusangan untuk mendapatkan pengesahan menjadi 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Almuslim. 

2) Rektor, setelah mendapatkan persetujuan dari Senat Universitas, membuat 

usulan tentang struktur tarif dan tata cara pengelolaan dan pengalokasian 

dana  yang  diperoleh  dari  masyarakat  kepada  Yayasan  Almuslim 
Peusangan untuk disahkan. 
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Pasal 106 

pendapatan Universitas (RAPU). 

2) Penerimaan keuangan Universitas dilakukan melalui rekening Universitas 

pada bank yang ditunjuk dan dibukukan berdasarkan sistem akuntansi yang 

berlaku. 

3) Penerimaan keuangan Universitas dikelompokkan berdasarkan kelompok 

penerimaan sesuai dengan sumber-sumber penerimaan keuangan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2). 

4) Ketentuan penerimaan keuangan Universitas sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1), (2) dan (3) lebih lanjut diatur dengan peraturan Rektor.  

6) Pengeluaran keuangan Universitas dilaksanakan melalui rekening Universitas 

pada bank yang ditunjuk dan dibukukan berdasarkan sistem akuntansi yang 

berlaku. 

7) Pengeluaran keuangan Universitas dilakukan berdasarkan atas RABU sesuai 

anggaran masing-masing fakultas/program pascasarjana, jurusan/bagian, dan 

biro yang telah disetujui. 

8) Ketentuan pengeluaran dan pertanggungjawaban keuangan Universitas 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) lebih lanjut diatur dengan 

peraturan Rektor.  

9) Pengeluaran keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) dan (2) diaudit 

oleh akuntan Publik yang ditunjuk oleh Rektor dan/atau yayasan. 

 

Pasal 107 

2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan 

laporan konsolidasi dari laporan keuangan Universitas Almuslim dan laporan 

keuangan unsur pelaksana kegiatan komersial dan pengembangan. 

3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: 

a. laporan realisasi anggaran; 

b. laporan aktivitas/laporan operasional; 

c. neraca;  

d. laporan arus kas; dan  

e. catatan atas laporan keuangan.  

Penerimaan Dan Pengeluaran Dana 

 

1) Penerimaan keuangan Universitas dilakukan berdasarkan rencana anggaran 

5)    Pengeluaran  keuangan  Universitas  dilakukan  berdasarkan  Rencana

Anggaran Belanja Universitas (RABU) 

PertanggungJawaban 

 

1) Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan Universitas Almuslim, 

setiap tahun Rektor harus menyampaikan laporan tahunan kepada 

Yayasan Almuslim Peusangan, yang terdiri atas:  

a. laporan keuangan yang sudah diaudit oleh auditor eksternal; dan 

b. laporan kinerja kegiatan akademik dan nonakademik.  
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4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilampiri 

dengan laporan keuangan unsur pelaksana kegiatan komersial dan 

pengembangan. 

5) Laporan keuangan Universitas Almuslim disusun berdasarkan standar 

akuntansi yang berlaku umum. 

6) Ikhtisar laporan keuangan yang telah diaudit diumumkan kepada masyarakat 

dan menjadi dokumen publik. 

 

Pasal 108 

menyimpan, dan menggunakan dana yang berasal langsung dari masyarakat. 

2) Universitas Almuslim membukukan secara terpadu semua penerimaan dan 

penggunaan dana sesuai dengan peraturan tata buku yang berlaku. 

3) Pembukuan keuangan Universitas Almuslim dapat diperiksa oleh aparat 

pengawasan fungsional Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

Pasal 109 

Pengawasan 

Pengawasan atas penyelenggaraan Universitas dilakukan oleh Yayasan 

Universitas Almuslim. 

 

KETENTUAN LAIN 

Pasal 110 

 

(1) Perubahan statuta dilakukan dalam rapat yang dihadiri oleh wakil dari seluruh 

organ pokok  

(2) Wakil dari seluruh organ  yang dimaksud pada ayat 1 di atas adalah : 

a. Pengurus Badan Penyelenggara (Yayasan Almuslim Peusangan)  

b. Rektor, Ketua, atau Direktur dalam lingkup Universitas Almuslim 

c. Senat Universitas Almuslim 

d. Dst …. 
(3) Pengambilan keputusan perubahan statuta didasarkan atas musyawarah untuk 

mufakat, bila musyawarah untuk mufakat tidak berhasil dicapai, pengambilan 

keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.  

7) Dalam rangka pertanggungjawaban akhir masa jabatan, Rektor harus 

menyampaikan laporan akhir masa jabatan dalam sidang terbuka Yayasan 

yang terdiri dari: 

a. laporan keuangan yang sudah diaudit oleh auditor eksternal; 

b. laporan keuangan internal sampai saat pergantian kepemimpinan pada
tahun akhir masa jabatan; dan 

 c. laporan realisasi kegiatan akademik dan nonakademik. 
 8) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan kinerja akademik dan non akademik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan 

Yayasan.  

Evaluasi Penggunaan Dana 

1) Universitas Almuslim mempunyai kewenangan untuk menerima, 
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(1) Statuta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

(2) Dengan berlakunya Statuta ini, maka statuta  sebelumnya dicabut dan  

dinyatakan tidak berlaku lagi. 

 

Ditetapkan di  : Bireuen 

Pada tanggal  : 13 Mei 2014  

 

Pengurus Yayasan  

Almuslim Peusangan,  

Ketua, 

 

 

 

H. Yusri Abdullah, S.Sos 
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KETENTUAN PENUTUP
Pasal 111 

 

 

BAB  XV
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