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STATUTA UNIVERSITAS SANATA DHARMA

MUKADTMAH ,.;i,

Universitas sanata Dharma rahir dari tepe4-rlian serikat yesus
dan para rekan untuk berpartisipasi daram 

"rq$u 
merindungi dan

rireningkatkan martabat manusig serta **is,ffiib*rJaya metatui
penelitian, pendidikan, dan pelayanan t"fiia, masyarakat
setempat, nasional, dan intemasional. ,"

Dengan diilhami oreh nilai-nilai dasar Kribtiani dan tradisi
pendidikan serikat yesus, Universitas sanata bharma mengem_
bangkan diri dengan berrandaskan pada nilai-niiai dan cita-cita
kemanusiaan sebagaimana terkandung daram pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1,945.

Di dalam upaya ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa,
universitas sanata Dharma menyerenggarakan pendidikan yang
memungkinkan peserta didik memadukan pengembangan ber-
bagu dimensi kemanusiaan dengan penguasaan ilmu pengetahuan,
teknologi, dan seni, seL-ringga memiliki kepribadian iur,g *ut rg,
integritas moral yang tinggi, kemampuan Lerpikir y*g iritir, a*
wawasan kebangsaan dalam kerangka kemanusiaan yang luas.

Didorong oleh keinginan untuk mencari, menemukan, dan
mengungkapkan pemahaman yang semakin mendaram tentang
semesta dan kehidupan, Universitas sanata Dharma sebagai ma-
syarakat akademik meraksanakan peneritian untuk mengembang-
kan ilmu pengetahuan, teknologr, dan seni; meningkatLn mutu
pengajaran; dan memberikan perayanan kepada masyaraka t agar
tercipta tatanan kehidupan yang lebih manusiawi.

Dalam melaksanakan tugas-fugas tersebu! Universitas Sanata
Dharma menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan
mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dengan tetap berpegang
teguh pada etika keilmuan.
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Melalui cara demikian, Universitas Sanata Dharma aktif ber-

peran serta dalam meningkatkan mutu kehidupan dan

mewujudkan masyarakat yang malu, adil, dan sejahtera.

Dalam rangka membantu pencapaian tujuan tersebut dan

untuk memberi arah pengembangan Universitas Sanata Dharma,

disusunlah Statuta Universitas Sanata Dharma'

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan:

(1) Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan

yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan dan me-

ngembangkan program serta menyelenggarakan kegiatan

fungsional sesuai dengan tujuan Universitas; berisi ketentuan-

ketentuan dasar yang dipakai sebagai acuan pengembangan

peraturan umum, peraturan akademik, dan prosedur
operasional yang berlaku di Universitas.

(2) Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yangberakar pada

nilai-nilai religius, kebudayaan bangsa, dan tanggap terhadap

tuntutan perubahan zaman, sebagaimana diamanatkan oleh

peraturan perundangan yang berlaku.

(3) Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah

pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan

diploma, sarjan4 magister, spesialis, dan doktor.

(4) Perguruan tings adalah satuan pendidikan yang mengelola

pendidikan tinggi.

(5) Yayasan adalah Yayasan Sanata Dharma yang mendirikan
dan menyelenggarakan Universitas Sanata Dharma.



(6) Univc,rsitas adalah Universitas Sanata Dharma, yang me_
ngelola pendiciikan tinggi vang terdiri atas pendidikan akade_
mik, profesi, dan vokasi.

(7) Pendidikan akademik adalah
sarjana dan pascasarjana yang
disiplin ilmu tertentu.

pendidikan tinggi prograrn
diarahkan pada penguasaan

(8) Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggr setelah program
sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki
pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.

(9) Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mem-
persiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan d"rrgur,
keahlian terapan tertenfu maksimal setara dengan program
sarjana.

(10) Pendidikan nonformal adalah jarur pendidikan di luar pen-
didikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur
dan berjenjang.

(11) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan
mengenai tujuan, materi, dan metode pembelajaran yang
dikelola oleh satuan pendidikan tertentu.

(12) senat universitas adalah badan normatif tertinggi di Univer-
sitas yang terdiri atas guru besar, pimpinan universitas, direk-
tur pasca saryNta, dekan, sekretaris Eksekutif sekretariat Misi
dan ldentitas, dan wakil dosen fakultas/ program pascasarjana
yang keanggotaannya ditetapkan dengan Surat Keputusan
Rektor atas usulan dekan/direktur.

(13) Pimpinan universitas adalah rektor bersama wakil-wakil
rektor yang merupakan pengelola tertinggi Universitas.

(14) Dewan Penyantun adalah dewan yang terdiri atas tokoh-tokoh
masyarakat yang ikut mengembangkan dan membantu
memecahkan permasalahan Universitas.

(15) Tridharma Perguruan Tinggi adarah kewajiban universitas
untuk melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian
kepada masyarakat.
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(15) Sivitas Akademika adalah komunitas akademik yang terdiri

atas dosen dan mahasiswa Universitas'

(17) Dosen adalah pendidik profesional y*8 sekaligus akademisi

dengan tugas utama mengembangkan, mentransform.asikan,

dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni

melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada

masyarakat.
(18) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di

Universitas.
(19) Tenaga kependidikan adalah pegawai yang menjalankan

tugas penunjang penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan

Tinggi seperti pustakawan, laborarL programer, tenaga teknisi,

staf administrasi, dan tenaga penunjang lainnya'

(20) Tenaga profesional khusus adaiah tenaga penunjang yang

berkualifikasi profesional dalam berbagai bidang seperti pen-

damping rohani, dokter, apoteker, dan psikolog'

(2L) Instruktur adalah pendidik yang menjalankan tugas peng-

ajaran pada pendidikan nonformal.

(22) Alumnus/alumna adalah seseorang yang telah menamatkan

pendidikan di Universitas.

BAB II
IATI DIRI

Pasal 2

Unir.ersitas Sanata Dharma adalah Perguruan Tinggi Swasta

Katolik bercirikan pendidikan serikat Yesus, yang didirikan

dan diselenggarakan oleh Yayasan Sanata Dharma.

Universitas Sanata Dharma didirikan oleh Yayasan Sanata

Dharma pada tanggal 20 April 1993 berdasarkan Surat

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

(1)

(2)
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Indonesia Nomor 46/D/0/1993, tanggal 20 Aprit 1993;
dikembangkan dari institut Keguruan dan IImu pendidikan
Sanata Dharma yang pada awalnya didirikan sebagai
Perguruan Tinggi pendidikan Guru (prpc) sanata Dharma
pada tanggal 1Z Desember 1955.

(3) universitas sanata Dharma berkedudukan di yogyakarta.

BAB III
ASAS, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Pasal 3

(i) universitas berasaskan pancasila dan undang-undang Dasar
7945 dan berpedoman pada peraturan perundang_undangan
vang berlaku.

(2) Universitas mengarahkan pengembangan ke tlepannya
berdasarkan terang serta inspirasi yang bersumber pu.1u Kor-r-
stitusi Apostolik Ex Corde Ecclesiae.

(3) universitas yang bercirikan pencliclikan serikat yesus mene_
kankan hasrat :

a. menghidupi inspirasi nilai-nilai Kristiani, yaitu cinta kasih
dan hormat pada keluhuran martabat manusia yang
menjadi dasar pengembangar-r pandangan kemanusiaan
vang integral;

b. mengakui kebaikan hakiki c1u,ia sebagai ciptaan AIrah
yang harus dipelajari, diselidiki, dan clirenungkan mak_
nanya serta dibangun dan dilestarikan clemi kesejahteraan
urnat manusia dan kernuliaan Ailah yang iebih besar;

c. mengernbangkan bakat dan kepribadian rna,usia secara
penuh dan utuh sehingga tercapai taraf kedewasaan
intelektual, psikologis, moral, dan artistik clerni peravanan
kepada sesama manusia;



(4)

d. menyiapkan kader-kader bangsa yang memiliki kesadaran

sosial yang tinggi, wawasan kebangsaan yang luas, dan

keprihatinan bagi mereka yang miskin dan menderita;

e. mengembangkan tiga nilai unggulan dimensi kemanusiaan

di bidang ilmu, teknologi, dan seni, yakni kompetensi (com-

petence), kesadaran etis (conscience), dan bela rasa

(compassion).

Universitas mengembangkan visi pendidikan Prof. Dr' N' Dri-

jarkara, SJ bahwa pendidikan adalah hubungan manusiawi

antara pendidik dan peserta didik, dengan sikap saling meng-

hargai dan membantu untuk mewujudkan kemanusiaan

mereka.

Universitas berupaya mewujudkan Pengembangan dimensi

kemanusiaan setinggi-tingginya dalam kegiatan penelitian,

perkuliahan/pelatihan, dan pelayanan.

universitas berkewajiban mempertahankan pendidikan guru

sebagaimana diamanatkan Pater Jenderal Serikat Yesus saat

mengizinkan perubahan IKIP Sanata Dharma menjadi

Universitas Sanata Dharma.

Dalarn ntenanggapi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang

dinamis, pendidikan guru dapat diperluas sehingga meng-

hasilkan konselor, pelatih, penyuluh, dan penggerak/pen-

damping masyarakat.

BAB IV
LAMBANG, BENDERA, HIMNE, MARS

Pasal 4

(1) Universitas memiliki lambang vang berbentuk teratai coklat

bersudut lima dengan sebuah obor hitam vang menyala merah,

sebuah buku yang terbuka dengau tulisan "Ad Maiorem Dei

(s)

(6)

(7)



Gloriam" dan turisan "universitas sanata Dharma,, berwarna
hitam di dalamnya; gambar teratai bermakna kemuriaan;
wama coklat berarti kedewasaan; sudut lima melambangkan
Pancasila; .bor menyatakan semangat hidup yang menyala-
nyala; buku terbuka menggambarkan ilmu pengetJh,rur", yr,g
selalu berkembang; dan "Ad Maiorem Dei Groriam,, berarti
demi kemuliaan Alrah yang rebilr besar, "sanata Dharma,,
berarti perbuatan luhur yang nyata.

(2) Bendera universitas berwarna kuning, berbentuk persegi pan-
jang dengan perbandingan panjang dan lebar tiga berbanciing
dua, serta berisi lambang Universitas di tengahnya; wama
kuning mengandung makna kemuliaan.

(3) Himne Universitas berjudul ,,Himne 
Sanata Dharma,,.

(4) Mars Universitas berjudul ,,Mars 
Sanata Dharma,,.

BAB V
KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 5

(1) universitas r,nenghorm.ati kebebasan akademik, vaitu kebe_
basan ilmuwan di lingkungan universitas untuk secara ber-
tanggung jawab melaksanakan kegiatan akademik yang
meliputi penelitia,, pengkajiarl cran penerapan ilmu pengeta-
huan, teknologi, dan seni berlandaskan etika dan kaidah
keilmuan.

(2) universitas menghormati kebebasan mimbar akaclemik, vaitu
kebebasan iimuwan di ringkungan universitas untuk menyam-
paikan dan meyebarluaskan hasil penelitian, kajian, atau
pendapatnya dalam forum akademik berlandaskan etika dan
kaidah keilmuan.
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(3)

(4)

Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dilak-

sanakan dalam rangka penelitian, pengajaran' dan pelayanan

kepada masyarakat demi kesejahteraan manusia'

Universitas menghormati otonomi keilmuary yaitu pengakuan

bahwailmupengetahuanmemilikikaidahdancarakerjater-
tentu yang berlandaskan etika keilmuan'

Universitas menjunjung tinggi etika keilmuan' yaitu prinsip-

prinsip etis yang menjadi pedoman dalam pengembangan/ pe-

,,".upu.r, dan penyebarluasan ilmu pengetahuan' teknologi'

dan seni.

Agar dapat mendukung pelaksanaan kebebasan akademik'

kebebasan mimbar akademik, otonomi keilmuary dan etika

keilmuan, Universitas mengupayakan:

a.peningkatankemampuanakademiksivitasakademika;
b.perrgembangankesadaranetisdanintegritassivitasaka-

aemika melaiui pendidikan etika/moral dan pengkajian

berbagai permasalahan etis dalam perkembangan dunia

ilmu pengetahuaru teknologi, dan seni;

c. penyediaan sumberdaya ymtg diperlukan'

Pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar

akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur

secara tersendiri.

BAB VI
TATA KELOLA

Pasal 6

(1) Unir,ersrtas sanata Dharma terus-menerus memperbarui tata

kelolanYa cla1am rangka membangun signifikansi dan rele-

vansi perr,vujudan tuiuan universitas didirikan dan dihadirkan

cli tengah dinamika masvarakat dunia pada zaman ini'

(6)

(7)

(8)
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(2) Dalam usaha pembaruan tata kerora itu dipitih prinsip-prinsip
good university gooernance dengan mernperhatikan ajakan-
ajakan pimpinan Gereja dan serikat yesus daram kaitan
dengan kepentingan perjuangan kemanusiaan yang mem._
butuhkan perhatian khusus pada zarnan ini s"bagaimana' tertuang daram dokumen Ex Corde Eci:crasiae (paus JohanesPaulus rr,1gg1) dan r-Iniaersitas yesuit daram r)rong Kharisma
Ignatian (peter-Hans Kolvenbach S], 20ALr. 

(

(3) Prinsip-prinsip good uniaersity g*aernanceyang secara khusus
diunggulkan meliputi kejujuran, transparansi, dan akunta_
bilitas. Di samping itu, demi kepentingan pe4uangan kemanu_
siaan zaman ini dipilih prinsip t.Lurpitukaripaaa yang
miskin.

(4) Prinsip kejujuran diterapkan oreh universitas daram meraku_
kan refleksi bersama secara terus-menerus atas hakikat, tujuan
pendiriary dan identitas dirinya sebagai universitas Katorik
dan Yesuit, serta pengembangan ilmu, tiknologi, dan seni demi
pemenuhan tuntutan kebenaran yang utuh. rrinsip kejujuran
diterapkan pula dalam usaha rembaga dan indiviiu-individu
mengembangkan dirinya sesuai dengan tuntutan kesehatan
organisasi, integritas diri, dan kepercayaan yang diberikan
Gereja dan masyarakat.

(5) Prinsip transparansi diterapkan daram pengeloraan data,
informasi, pengetahuary analisis, refleksi, danlvaluasi yang
terkait dengan pengembangan seruruh sistem tata kerora baik
di tingkat universitas maupun unit-unit di bawahnya sesuai
denga. visi, misi, clan strategi yang dipitih. prinsip transpa_
ransi diberlakukan secara internar maupun eksternal demi
menjamin secara berkelanjutan mutu pendidikan tinggi yang
dikelola Universitas.

(6) Prinsip akuntabilitas diterapkan daram menyampaikan per-
tanggungjawaban pengelolaan dan p"*urfuotan, serta
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pengembangan sumber daya, fasilitas, dan keuangan kepada
para pemangku kepentingan sesuai dengan visi, misi, dan
strategi yang dipilih Universitas. Pertanggungjawaban dilaku-
kan secara internal dan ekstemal dengan menggunakan sistem,
strandar, dan ketentuan yang berlaku khusus maupun umum.

(7) Prinsip keberpihakan kepada yang miskin diterapkan dalam
usaha-usaha:

a. pengembangan ilmu, teknologi, serta seni yang ma_
nusiawi,

b. analisis kritis atas isu-isu kemanusiaan global,
c. perjuangan penegakan keadilan lewat karya akademik,
d. peningkatan pemanfaatan sumber dana publik bagi

pengembangan Universitas,
e. pembangunan kemitraan dengan pemerintah daerah

miskin,
f.

oD'

h.

i.

Pasal T

Susunan Or:ganisasi Universitas terdiri atas:
a. Yal,asan;

b. Pimpinan Universitas;
c. Unsur Pelaksana Akademik;

pengembangan program beasiswa bagi mahasiswa miskin,
pemberian keringanan prosedur atau beban pembayaran
bagi mahasiswa yang mengaiami kesulitan keuangan,
penerapan subsidi silang bagi pengembangan unit-unit
yang memiliki sumber penghasilan kecil, dan
kesediaan unit-unit melakukan slmring of resources clalam
memanfaatkan sumber daya yang ada.

BAB VII
SUSUNAN ORGANISASI

(1)

11"
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d, Unsur pelaksana Administratif;
e. Unsur penunjang;

f. Unsur pendukung;

g. Senat Universitas;
h. Dewan penyantun.

BAB VIII
YAYASAN

pasal g

(1) Yayasan didirikan berdasarkan Akta Notaris R.M. wiranto,di Yogyakarta, nomor 7 tanggal 5 Desember 1g55 denganperubahan nomor 27 tanggar is aprit 1g62 danperubahan
kedua kalinya oleh R.M. Soe4anto partaningrat, S.H., wakilNotaris sementara di yogyakarta, nomo r L tanggal 1 Maret1965' dan perubahan r".rru menyeruruh pada Akta NotarisThe Eng Gie, di yogyakarta, nomor Z9 tanggal17 pebruari
1986.

(2) Yayasan merupakan badan hukum penyerenggara universitassanata Dharm4 yang berkedudukan & vrii"t*ir.(3) Yayasan mempunyai hak untuk menetapkan kebijakan dasarpenyerenggaraan universitas sesuai Anggaran pu# yayasan.(4) Yayasan menjamin keberrangsungan universitas sehinggaUniversitas dapat menjalankan fungsinya sebagai LembagaPendidikan Tinggr Swasta Katolik dan yesuit.
(5) Yayasan menyediakan prasarana dan sarana serta dana yangdibutuhkan untuk pengelolaan fungsi Universitas sebagai Lem-baga Pendidikan Tinggr sebagaima dimaksud pada ayat (4).(6) Yavasan ikut serta menyeresailan masalrh p;ffi;;; meng_

Tltt alih penyeresaian masarah yang tidak dapat diselesaikan
oleh Universitas. Apabila ada masaluh peniing yang tidak
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dapat dipecahkan oleh Yayasan, penyelesaiarurya diserahkan

kepada Pembesar Provinsi Serikat Yesus Indonesia.

(7) Pernilihan dan Pengangkatan Pengurus Yayasan serta hak dan

tanggung jawab Yayasan secara lebih rinci diatur dalam Ang-

garan Dasar serta Anggaran Rumah Tangga Yayasan.

BAB IX
PIMPINAN UNIVERSITAS

Pasal 9

(1) Pimpinan Universitas terdiri atas Rektor dan tiga Wakil Rektor.

(2) Rektor sebagai penanggungjawab tertinggi Universitas, dalam

melaksanakan kebijakan dasar Yayasan, menetapkan
peraturan, norma, dan tolok ukur pengelolaan Universitas

atas dasar pertimbangan dan/atau persetujuan Senat Uni-

versitas.

(3) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam ayat {2), Rektor bertanggung iawab kepada Yayasan.

(4) Para Wakil Rektor masing-masing membantu Rektor dalam

pengelolaan bidang akademik; sumber daya, keuangan, dan

administrasi; serta kemahasiswaan dan alumni.

(5) Atas pertimbangan Rektor dengan persetujuan Senat Univer-

sitas dan keputusan Yayasan, jumlah Wakil Rektor dapat

ditambah atau dikurangi.

Pasal L0

(1) Rektor memimpin pengelolaan Tridharma dan membina
dosen, mahasis.wa, tenaga kependidikary tenaga profesional

khusus, instrtlktur, dan hubungan Universitas dengan ling-
kungannya.
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(1)

(2)

(2) Dalam membina hubungan dengan lingkungan, Rektor di_
bantu oleh Biro Kerja sama dan Hubungar,r Luar Negeri serta
Biro Hubungan Masyarakat. .{

(3) Bilamana Rektor berhalangan tidak tetap; wakil Rektor Bidang
Akademik bertindak sebagai Pelaksana Ftrarian Rektor.

(4) Terkait dengan ayat (3), dalam hal wakii Rektor Bidang
Akademik berhalangan tidak tetap, Rektor menunjuk salah
satu wakil Rektor lain untuk bertindak sebagai pelaksana

Harian Rektor.
(5) Bilamana Rektor berhalangan tetap, yayasan mengangkat

Pejabat Rektor, sebelum mengangkat Rektor tetap yang baru.

Pasal 1.1

Wakil Rektor bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
Wakil Rektor Bidang Akademjk atau Wakil Rektor I membantu
Rektor dalam mengelola pelaksanaan Tridharma.
Wakil Ilektor Bidang Sumber Daya, Keuangan, dan Admjnis-
trasi atau wakil Rektor II membantu Rektor daram mengelola
sumber daya, keuangan, dan administrasi.
wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni atau wakil
Rektor III membantu Rektor dalam mengelola pem.binaan
kegiatan kemahasiswaan dan pelayanan kesejahteraan
mahasiswa serta pemberdayaan alumni.

Pasal 12

(1) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh yayasan atas usul
Se,at Uni,ersitas dengan persetu;'uan pembesar provinsi
Ser:ikat Yesus lndonesia untuk masa jabatan tertentu.

(2) Pemberhentian rektor oleh Yayasan dapat terjadi karena habis
rnasa jabatannya atau clalam kasus tertentu dapat dilakukan

14
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(3)

(1)

(5)

oleir Yayasan dengan persetujuan Pembesar Serikat Yesus

Indonesia, atas atau tanpa usul Senat Universitas.
Tata cara pemilihan dan pengangkatan Rektor diatur dalam
peraturan Yayasan yang ditetapkan setelal'r mendapat per-
timbangan Senat Universitas.
Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah
meminta pertimbangan Senat Universitas.
Pimpinan dan anggota Yayasan tidak dibenarkan merangkap
menjadi Pimpinan Universitas.

Pasal L3

(1) Masa jabatan Rektor dan Wakil Rektor adalah empat tahun.
(2) Rektor dan Wakil Rektor dapat diangkat kembali untuk satu

kali masa jabatan berikutnya sehingga masa jabatannya tidak
lebih dari dua periode berturut-turut.

BAB X
UNSUR PETAKSANA AKADEMIK

Pasal L4

(1) Unsur Pelaksana Akademik adalah unsur Universitas yang
bertanggung awab atas pelaksanaan pendidikan, penelitian,
dan pengabdian kepada masyarakat.
Pelaksanaan pendidikan meliputi penyelenggaraan program
akademik, program profesi, dan program vokasi.
Unsur Pelaksana Akademik terdiri atas Fakultas/Program
Pascasarjana, Jurusan, Program Studi, Laboratorium/Studio,
Unit Penyelenggara Mata Kuliah Pengembangan Kepribadiary
dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

(2)

(3)

I
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Pasal 15

(1) Fakultas/program pascasarjana mengkoordinasi d,an/ atau
nrelaksanakan pendidikan akademik, profes i, danf atauvokasi
dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan,
teknologi, atau seni.

(2) Fakultas terdiri atas sekurang-kurangnya satu Jurusan dengan
sekurang-kurangnya satu program studi.

(3) Universitas pada saat ini memiliki:
a. Fakultas Keguruan dan Ilmu pendidikan;
b. Fakultas Teologi;
c. Fakultas Sastra;
d. Fakultas Ekonomi;
e. Fakuitas psikologi;

f. Fakultas Sains dan Teknologi;
g. Fakultas Farmasi.
h. Programpascasarjana

(4) sesuai dengan tuntutan visi-misi usD, tingkat perkembangan
universitas, dan untuk menjawab kebutuhL mary*ukat, atas
pertimbangan Senat Universitas dan keputusan yayasan,
jumlah fakultas dapat ditambah atau dikurangi.

5) Program Pascasarjana diserenggarakan di universitas sesuai
dengan perkembangan universitas dan tunfutan masyarakat
serta diafur dengan peraturan Universitas.

6) Program Pascasarjana terdiri atas beber a.pa program studi
pada jenjang strata dua dan strata tiga.

7) Program studi pada program pascasarjana bisa bersifat aka-
demik atau profesionar, dan bisa bersifat monocrisiprin atau
multidisiplin.
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(1)

(2)

Pasal 15

Organisasi Fakultas/Program Pascasarjana terdiri atas:

a. Pimpinan Fakultas/Program Pascasarjana,

b. Senat Fakultas/Program Pascasarjana,

c. Pelaksana akadernik, yaitu, Jurusan, Program Studi,

Laboratorium, Studio dan unit-unit lainnya;

d. Pelaksana Administratif, yaitu bagian tata usaha.

Pasal 1"7

Pimpinan Fakultas/ Program Pascasarjana terdiri atas Dekan/

Direktur dan Wakil Dekan/Wakil Direktur.

Dekan/Direktur memimpin penyelenggaraan pendidikan,

penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, membina

dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan tenaga pro-

fesional, serta bertanggung jawab kepada Rektor.

Dalam menjalankan tugasnya, Dekan/Direktur dibantu oieh

Wakil Dekan/Wakil Direktur.

Jumiah Wakil Dekan/Wakil Direktur pada masing-masing

Fakultas/Program Pascasarjana dapat berbeda sesuai

kebutuhan, narnun tidak lebih dari dua orang.

Jumlah Wakil Dekan/Wakil Direktur pada masing-masin

Fakultas/Program Pascasarjana ditetapkan oleh Rektor atas

usul Fakul tas f Program Pascasarjana.

Dalam hal Wakil Dekan/Wakii Direktur berjumlah dua orang,

Wakil Dekan I/Wakil Direktur I bertugas membantu pe-

nyelenggaraan :kegiatan akademik dan Wakil Dekan II/ Wakil

Direktur II bertugas membantu pengelolaan administrasi,

keuangan, sumber daya manusia, prasarana dan sarana, dan

kegiatan kemahasiswaan.

(r,

(4)

(s)

(6)
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(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

(7) wakil Dekan/wakil Direktur bertanggung jawab kepada
Dekan/Direktur.

Pasal L8

Dekan/Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas
usul Senat Fakultas/program pascasarjana.
wakil Dekan/wakil Direktur diangkat dan diberhentikan oreh
Rektor atas usul Dekan/Direktur yang telah mendapat per_
timbangan dari Senat Fakultas/program pascasarjana.
Tata cara pemilihan Dekan/Direktu; diatur dalam peraturan
dari Universitas.

Pasal 19

Masa jabatan Dekan/Direktur dan wakil Dekan/wakir Di-
rektur adalah empat tahun.
Dekan/Direktur dan wak, Dekan/wak, Direktur dapat
diangkat kembari untuk satu kali masa jabatan uurikutiyo
sehingga masa jabatannya tidak boreh rebih darr dua periocte
berturut-turut.

Pasal 20

senat Fakultas/program pascasarjana merupakan badan
normatif dan perwakilan tertinggi di lingkunjan Fakultas/
Program Pascasarjana yang memiliki wewenang unfuk men-
jabarkan kebijakan dan peraturan universitas untuk Fakurtas/
Program Pascasarjana yang bersangkutan.
Tugas pokok Senat Fakuitas/progru* pascasarjana adalah:a' Memberikan pertimbangan daram merumuskan kebijakan

penyelenggaraan kegiatan Triclhanna, administruri dun

11 )

(2)

{
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(3)

keuangan, serta kemahasiswaan Fakultas/Program
Pascasarjana

b. Memberikan pertimbangan kepada Dekan/Direktur da-

lam penilaian prestasi akademik, kecakapa& dan kepri-

badian dosen dan tenaga kependidikan Fakultas f Progtam

Pascasarjana,

c. Mengevaluasi pertanggungjawaban Pimpinan Fakultas/

Program Pascasarjana atas pelaksanaan penyeleng Eataan
kegiatan Tridharma, administrasi dan keuangan, serta ke-

mahasiswaan Fakultas/Program Pascasarjana yang telah

ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam butir a;

d. Memberikan pertimbangan kepada Rektor mengenai calon

yang diusulkan untuk diangkat menjadi Dekan/Direktur;

e. Memberikan pertimbangan kepada Dekan/Direktur me-

ngenai calon yang diusulkan kepada Rektor untuk
diangkat menjadi Wakil Dekan/Wakil Direktur, Ketua

dan Wakil Ketua/Sekretaris Jurusan, serta Ketua dan

Wakil Ketua/Sekretaris Program Studi.

Senat Fakultas/Program Pascasarjana terdiri atas Guru Besar,

Pimpinan Fakultas/Proffam Pascasarjana, serta Ketua Jurus-
an dan wakil dosen dari masing-masing Jurusan untuk
Fakultas, atau Ketua Program Studi dan wakil dosen dari

masing-masing program studi untuk Program Pascasarjana.

Senat Fakultas/Program Pascasarjana dipimpin oleh seorang

Ketua yang melekat pada jabatan Dekan/Direktur.
Ketua Senat Fakultas/Program Pascasarjana dibantu oleh

seorang Sekretaris yang dipilih dari antara anggota Senat

Fakultas/ Program Pascasarjana.

Anggota Senat Fakultas/Program Pascasarjana diangkat dan

diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan/Program Pasca-

sarjana, kecuali Guru Besar.

(4)

(5)

(6)
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(7) Masa bakti anggota senat Fakurtas/program pascasarjana
yang bukan Guru Besar adararr empat tahun dan bisa diangkat
kembali.

Pasal 21

(1) Ilapat senat Fakuitas/program pascasarjana tercriri atas:
a. ltapat Senat Biasa;
b. Rapat Senat Khusus u,tuk melangsungkan pemilihan

calon Dekan/Direktur.
(2) Rapat senat Biasa wajib diserenggarakan setidaknya satu kari

dalarn satu semester.
(3) Tata cara pengarnbriian keputusan daram rapat senat Fa-

kultas/program pascasarja.a berdasarkan musvanarah
untuk mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai, keputusan
diambil dengan suara terbanyak atau diserahkan kepada
Rektor.

(4) Rapat senat Khusus bisa bersifat terbuka sepanjang tidak
bertentangan dengan peraturan clari Universitas.

Pasal 22

(1) Jurusan merupakan unsur peraksana akademik pada Fakurtas
yang mengkoordinasikan program studi daram meraksanakan
Tridharma.

(2) Jurusan terdiri atas sekurang-kurangnya satu program studi.
(3) Jurusan dipimpin oleh seorang Ketua yang dif,antu oreh

seorang Sekretaris/Wakil Ketua.
(4) Ketua Jurusan bertanggun$awab kepada Dekan.
(5) Ketua da, sekretaris/\Nakil Ketua Jurusa. diangkat dan

diberhentikan oleh Rektor atas usui Dekan yang telh men-
dapat pertimbangan dari Senat Fakultas.
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(6) Ketua dan Sekretaris/Wakil Ketua Jurusan diangkat untuk
rnasa jabatan empat tahun.

(7) Ketua dan Sekretaris/Wakil Ketua Jurusan dapat diangkat
kembaii untuk satu kali masa jabatan berikutnya sehingga

masa jabatannya tidak lebih dari dua periode berturut-turut.

Pasal 23

(1) Program Studi,adalah unsur pelaksana akademik yang
menjalankan Tridharma di bawah ]urusan dalam Fakultas

atau langsung di bawah Program Pascasarjana.

(2) Program Studi daiam Fakultas terdiri atas Program Strata Satu

dan Program Diploma.
(3) Dalam melaksanakan dharma pendidikary Program Studi

bertugas melaksanakan satuan kurikulum untuk satu keahlian
akademik profesionai tertentu.

(4) Dalam melaksanakan dharma penelitian dan pengabdian
kepada rnasyarakat, program studi bertugas mengembangkan

dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni

dalam koordinasi dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian

kepada Masyarakat baik secara langsung maupun melalui
Pusat Studi atau pusat lain terkait.

(5) Penyelenggaraan Program Studi dipimpin seorang Ketua
Program Studi yang dibantu oleh seorang Wakii Ketua/
Sekretaris Program Studi.

(6) Ketua Program Studi bertanggungjawab kepada Dekan
melalui Ketua Jurusan atau langsung kepada Direktur.

(7) Ketua dan Wakil Ketua/Sekretaris Program Studi diangkat
dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Jurusan melalui
Dekan atau atas usul Direktur.

(8) Ketua dan Wakil Ketua/Sekretaris Program Studi mempunyai
masa jabatan empat tahun.
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(9) Ketua dan wakil Ketua/sekretaris program studi dapat di-
angkat kembali untuk satu kari masa-jabatan berikutnya
sehingga masa jabatannya tidak rebih dari dua feriodeberturut-turut.

Pasal 24

(1) Laborator:ium/studio dapat dibentuk daram program studi,
Jurusan, Fakurtas/program pascasarjan 4, atau universitas.(2) Laboratorium/studio merupakan unsur peraksana akaclernik
yang dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab
kepada Ketua p ogram Studi, Ketua yurusan, n.f.u,.,7nirektur,
atau Rektor

(3) Kepala Laboratorium/Studio adalah seorang dosen yang
memenuhi svarat keahrian yang dituntut oreh cabang iirnu
pengetahuan, teknologi, atau seni yang terkajt.

(4) Kepala Laboratorium/stucrio criangkat dan diberhentikan oreh
Rektor:

a' atas usur Ketua pr.grarn studi meraiui Ketua Jurusan dan
Dekan,

b. atas usulKetua Jurusan melalui Dekan,
c. atas usul Ketua program Studi rnelalui Direktur,
d. atas usul Dekan/Direktur, atau
e. atas prakarsanva sendiri dalanr hai Laboratorium/studio

di tingkat Universitas.
(5) Kepala Laboratorium/studio mempunyai masa jabatan empat

tahun dan dapat diangkat ke,mbali.

Pasal 25

(1) Bagian Tata Usaha adarar-r peraksana administratif pada ti.g-
kat Fa kul tas/ program pascasarjana yang bertugas r.ren_yeleng_
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garakan administrasi akademik, personalia dan keuangan,
kemahasiswaan dan arumni, dan hubungan internar dan
eksternal.

(2) Bagian Tata usaha dipimpin oleh seorang Kepara Tata usaha.
(3) Kepala Tata usaha diangkat dan diberhentilan oleh Rektor

atas usulan Dekan/Direktur.
(4) Kepala Tata Usaha bertanggung jawab kepada Dekan/

Direktur.
(5) Masa jabatan Kepara Tata usaha adarah empat tahun dan

dapat diangkat kembali.

Pasal26

Program Profesi dapat diseienggarakan pada Fakultas atau
pada Program Pascasarjana sesuai dengan kebutuhan
lapangan pekerjaan dan ketentuan yang berlaku.
Penyelenggaraan program profesi diputuskan oleh Rektor atas
usul Fakultas atau program pascasarjana seterah mendapat
pertimbangan Senat Universitas.

(1)

(2)

Pasal2T
unit Penyelenggara Mata Kuliah pengembangan Kepribadian

(1) unitPenyelenggara Mata Kuriah pengembangan Kepribadian
(UPMPI9 adalah unsur pelaksana akademik yang bertugas
mengembangkan dan menyelenggarakan Mata Kuliah pe_
ngembangan Kepribadian sebagaimana ditetapkan baik oreh
Pemerintah maupun oleh Universitas.

(2) Unit Penyelenggara Mata Kuliah pengembangan Kepribadian
dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggungjawat kepaaa
Rektor.
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(3) Kepala Unit n"r,yelenggara Mata Kuliah Pengembangan
Kepribadian diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Masa jabatan Kepala Unit Penyelenggara Mata Kuliah Pe-

ngembangan Kepribadian adalah empat tahun.
Kepala Unit Penyelenggara Mata Kuliah Pengembangan Ke-
pribadian dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan

berikutnya sehingga masa jabatannya tidak lebih dari dua
periode berturut-turut.

Pasal 28

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
(LPPM) merupakan unsur pelaksana akademik Universitas
yang bertugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan

ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat.
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ber-
tugas mengkoordinasi, memantau, dan menilai pelaksanaan
kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang
dilaksanakan oleh Pusat-Pusat serta ikut mengusahakan dan
mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ter-
diri atas Departemen-Departemen yang masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Departemen.

Setiap Departemen membawahi Pusat-Pusat yang masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Pusat.

Jumlah dan jenis Departemen dan Pusat diatur oleh Rektor
setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
dipimpin oleh seorang Ketua.

(4)

(s)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
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(7) Ketua Lembaga peneritian dan pengabdian kepada Ma-syarakat diangkat dan diberhentikan oieh Rektor.(8) Kepala Departemen criangkat dan diberhentikan oreh Rektor
dan bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga peneritian danPengabdian kepada Masyarakat.

(9) Kepala Pusat diangkat ian diberhentikan oleh Rektor danbertanggung jawab kepada Ketua Lembaga peneritian danPengabdian kepada Masyarakat.
(10) Masa jabatan Ketua Lembaga peneritian dan pengabdian

kepada Masyarakat, Kepala Departemen, dan Kepala pusat
adalah enlpat tahun.

(11) Ketua Lembaga peneritian dan pengabdian kepada Masya-rakat, Kepaia Departemen, dan Kepala pusat dapat diangkatkembari untuk satu kari masa jabatan berikutnya sehingga
masa jabatannya tidak rebih dari dua periode berturut_turut.

BAB XI
UNSUR PELAKSANA ADMINISTRATIF

Pasal 29

(1) Unsur Pelaksana Administratif menyelenggarakan pelayanan
administratif dan teknis yang meiiputi administrasi akademik,

f:r::Ii, administrasi keuangaru administrasi prururu.,u

1T.::r: 1?1,:T' dan hubunsan iuar negeri, ;;;8"
:T{Ii*t, adminisrrasi perencan"aan dan ,ii"* il;;;;
dan layanan umum.

(2)

(3)

Unit pelaksana yang menyelenggarakan kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) berbentuk Biro.
Biro terdiri dari:
a. Biro Adminiskasi Akademik (BAA);
b. Biro Personalia .
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c. Biro Keuangan;

d. Biro Prasarana dan Sarana (BPS);

e. Biro Kerja sama dan Hubungan Luar Negeri (BKHLN);

f. Biro Hubungan MasYarakat (BHM);

g. Biro Administrasi Perencanaan dan sistem Informasi

(BAPSI);

h. Biro Layanan Umum (BLU)'

Pasal 30

(1) Biro dipimpin oleh seorang Kepala Biro'

(2) Kepala Biro diangkat dan dibethentikan oleh Rektor'

(3) Kepaia Biro bertanggung jawab kepada Rektor'

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

diangkat kembali.

(5) &ganisasi dan tata kerja Biro diatur dengan keputusan Rektor.

(6) Biro Administrasi Akademik bertugas memberikan pelayanan

administrasi akademik'

(7) Biro Personalia bertugas meretlcanakan, rnengadakan, dan

mengembangkan sumber daya manusia, terutama berkenaan

dengan profesionalitas, baik atas usahanya sendiri maupun

atas kerja samanya dengan unit lain'

(8) Biro Keuangan bertugas menyelenggarakan administrasi

keuangan yar.g menjamin ketertiban penyelenggaraan

kegiatan Tridharma dan penganggarannya'

(9) Biro Prasarana dan sarana bertugas melakukan pelencanaan/

pengad.aan, inventarisasi, pengelolaary perawatan, dan peng-

amanan prasarana dan sarana penyelenggaraan Tridharma,

baik atas usahanya sendiri mauPun atas kerja samanya dengan

unit lain atau YaYasan.

(10) Biro Kerja sama dan Hubungan Luar Negeri bertugas mem-

berikan pelayanan pengembangan dan penyelenggaraan kerja
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I

sama kelembagaan dengan pihak ekstemal baik daram mau-
pun luar negeri.

(11) Biro Hubungan Masyarakat bertugas merencanakan, me-
nyelenggarakan, dan mengembangkan hubungan dengan
pemangku kepentingan.

(12) Biro Adminiskasi perencanaan dan sistem Informasi bertugas
memberikan pelayanan perencanaan dan pengeloraan sistem
informasi.

(13) Biro Layanan umum bertugas memberikan perayanan umum.

BAB )flI
UNSUR PENUNJANG

Pasal 3L

Unsur Penunjang merupakan perangkat pelengkap penye_
lenggaraan Tridharma.
Unsur Penunjang terdiri atas:
a. Perpustakaan;
b. Lembaga Penjaminan Mutu (LpM);
c. Lembaga Bahasa;
d. Unit Usaha.

Pasal 32

Perpustakaan

Perpustakaan bertugas:
a. menyediakan, mengolah, dan memelihara bahan pustaka;
b. memberikan pelayanan dan informasi bahan prrtrk4
c. melaksanakan administrasi perpustakaan;
d. mengembangkan jaringan antarperpustakaan.
Penyelenggaraan perpustakaan menganut sistem terpusat.
Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepara yang dibantu oreh
seorang Wakil Kepala.

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)
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(4)

(s)

Kepala Perpustakaan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
Wakil Kepala Perpustakaan diangkat dan diberhentikan oleh
Rektor atas usul Kepala Perpustakaan.
Masa jabatan Kepala dan Wakil Kepala Perpustakaan adalah
empat tahun dan dapat diangkat kembali.
Organisasi dan tata kerja Perpustakaan diatur dengan kepu-
tusan Rektor.

Pasal 33

Lembaga Penjaminan Mutu

(1) Lembaga Penjaminan Mutu merupakan unsur penunjang
pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang bertugas
mengelola proses penjaminan mutu yang diselenggarakan
unit-unit kerja di Universitas dalam usaha mencapai indikator
kinerja yang telah ditetapkan.

(2) Lembaga Penjaminan Mutu bertugas:
a. mengembangkan perangkat dan panduan penjaminan

mutu kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian
kepada masyarakat serta kegiatan nonakademik yang
bersifat umum,

b. mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu
kegiatan akademik dan nonakademik,

c. memonitor dan mengevaluasi hasil pelaksanaan penjamin-
an mutu yang dilaksanakan oleh unit-unit kerja serta
melaporkannya kepada Rektor.

Lembaga Penjaminan Mutu terdiri atas Pusat-Pusat yang
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala.

Jumlah dan jenis Pusat diatur oleh Rektor setelah mendapat
pertimbangan dari Senat Universitas.
Lembaga Penjaminan Mutu dipimpin oleh seorang Ketua
Ketua Lembaga Penjaminan Mutu diangkat dan diberhentikan
oleh Rektor.

(6)

(7)

(3)

(4)

(5)

(6)
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(7) Kepala Pusat diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dan
bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga Penjaminan Mutu.

(8) Masa jabatan Ketua Lembaga Penjaminan Mutu dan Kepala
Pusat adalah empat tahun.

(9) Ketua Lembaga Penjaminan Mutu dan Kepala Pusat dapat
diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya
sehingga masa jabatannya tidak lebih dari dua kali berturut-
turut.

Pasal 34

Lembaga Bahasa

(1) Lembaga Bahasa merupakan unsur penunjang pelaksanaan
akademik Universitas yang bertugas melakukan pengkajian
dan pembelajaran bahasa bagi mahasiswa, dosen, karyawan
USD, dan masyarakat.

(2) Lembaga Bahasa bertugas melakukan pengkajian bahasa
untuk mengembangkan bahasa dan pembelajarannya, menye-
lenggarakan pelatihan bahasa dan menyelenggarakan sertifi-
kasi bagi instruktur bahasa nonsekolah.

(3) Lembaga Bahasa terdiri atas Departemen-Departemen yang
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Departemen.

(4) Setiap Departemen membawahi Pusat-Pusat yang masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Pusat.

(5) Jumlah dan jenis Departemen dan Pusat diatur oleh Rektor
setelah mendapat pertimbangan dari Senat Universitas.

(6) Lembaga Bahasa dipimpin oieh seorang Ketua.

(7) Ketua Lembaga Bahasa diangkat dan diberhentikan oleh
Rektor

(8) Kepala Departemen dan Kepala Pusat diangkat dan diber-
hentikan oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Ketua
Lembaga Bahasa.
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(1)

(2)

(9) Masa jabatan Ketua Lembaga Bahasa, Kepala Departemery

dan Kepala Pusat adaiah empat tahun.

(L0) Ketua Lembaga Bahasa, Kepala Departemen, dan Kepala

Pusat dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan

berikutnya sehingga masa jabatannya tidak lebih dari dua

periode berturut-turut.

Pasal 35

Unit Usaha

Unit Usaha merupakan unsur penunjang yang bertugas lnem-

bantu Pimpinan Universitas dalam mengembangkan upaya-

upaya meningkatkan kesejahteraan dosen dan tenaga
kependidikan.
Organisasi Unit Usaha dan jenis usahanya diatur dengan

Keputusan Rektor.

BAB XIII
UNSUR PENDUKUNG

Pasal 36

(1) Unsur Pendukung bertugas membantu Pimpinan Universitas

dalam rangka mewujudkan ciri khas Universitas Sanata

Dharma sebagai Universitas Jesuit.
(2) Tugas Unsur Pendukung sebagaimana tercantum pada ayat

(1) dilaksanakan secara koordinatif oleh:

a. Sekretariat Misi dan Identitas (SMI);

b. Unit Pelayanan Rohani Kampus (Canryus Ministry);

c. Pusat Studi Ignasian (PSf.
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Pasal 37

(1) Sekretariat Misi dan Identitas bertugas:
a. melakukan pemetaan dan upaya sinkronisasi berbagai pro_

gram dan peluang programr perwujudan dan peng_
integrasian misi dan identitas dalam rangka pengem_
bangan Universitas ke depan,

b. mengkoordinasi unit-unit daram perencanaan dan perak-
sanaan prograrn_progran perwujudan dan pengintegras!
an misi dan identitas,

c' melakukan monitoring dan evaruasi terhadap peraksanaan
program_program perwujudan dan pengintegrasian misi
dan identitas,

d. mendokumentasikan dan mempublikasikan berbagai
bahan yang relevan dengan usaha_usaha perwujudan dan
pengintegrasian misi dan identitas, sebagaimana dikem-
bangkan di ringkungan universitas-universitas Iesuit di
dunia.

(2) sekretariat Misi dan Identitas dikerola oleh seorang sekretaris
Eksekurif yang bertanggung jawab kepada Rektoi

(3) sekretaris Eksekutif sekretariat Misi dan Identitas diangkat
dan diberhentikan oleh Rektor.

(4) Masa jabatan sekretaris Eksekutif sekretariat Misi dan Identitas
adalah empat tahun dan dapat diangkat kembali.

Fasal 38

(1) Unit Pelayanan Rohani Kampus bertugas:
a. memberikan pelayanan pastoral/kerohanian kepada

mahasiswa, tenaga kependidikan, dan dosen;
b' mengembangkan suasana diarog antariman dan kerukun-

an antarumat beragama di dalam kampus.
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(1)

(3)

(2)

(4)

(2) Unit Pelayanan Rohani Kampus dipimpin oleh seorang Kepala

yang dibantu oleh seorang Wakil Kepala.

(3) Kepala bertanggung jawab kepada Rektor.
(4) Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
(5) Wakil Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas

usul Kepala.

(6) Masa jabatan Kepala dan Wakil Kepala adalah empat tahun
dan dapat diangkat kembali.

Pasal 39

Pusat Studi Ignasian bertugas mengkaji Spiritualitas Ignasian

dan upaya perwujudannya dalam kehidupan.
Pusat Studi Ignasian dipimpin oleh seorang Kepala yang
bertanggung jawab kepada Rektor.

Kepala Pusat Studi Ignasian diangkat dan diberhentikan oleh
rektor.
Masa jabatan Kepala Pusat Studi Ignasian adalah empat tahun
dan dapat diangkat kembali.

BAB XIV
SENAT UNIVERSITAS

Pasal 40

Senat Universitas merupakan badan normatif dan perwakilan
tertinggi di Universitas.
Senat Universitas terdiri atas guru besar, Pimpinan Univer-
sitas, Dekaru Direktur Pascasarjana Sekretaris Eksekutif Sekre-

tariat Misi dan Identitas, dan wakil dosen fakultas/pasca-
sarjana yang jumlah dan keanggotaannya ditetapkan dengan
Surat Keputusan Rektor atas usulan dekan/direktur.

(1)

(2)
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(3) senat universitas dipimpin oreh seorang Ketua yang merekat
pada jabatan Rektor.

(4) Ketua senat universitas dibantu oreh seorang sekretaris yang
dipilih oreh dan dari antara para anggotanya dan disahkan
oleh Ketua Senat.

(4) Dalarn melaksanakan tugasnya, senat universitas dapat
membentuk komisi-komisi yang beranggotakan anggota senat
Universitas dan b,a dianggap perru ditambah anlgota lain.(5) Dalam menjalankan fungsinya sebagai badan noimatif dan
perwakilan tertinggi universitas, senat universitas menye-
lenggarakan Rapat Senat.

(6) Rapat senat dapat berbentuk Rapat senat Biasa, Rapat senat
Khusus, dan Rapat Senat Terbuka.

(7) Rapat senat Biasa adarah Rapat senat yang bersifat tertutup
yang membahas persoalan_persoalan Universitas, baik yang
bersifat rutin maupun insidental.

(8) Rapat senat Biasa diserenggarakan sekurang-kurangnya dua
kali setahun.

(9) Rapat senat Khusus diselenggarakan untuk mem,ih calon
Rektor.

(10) Rapat senat Terbuka adarah Rapat senat daram rangka
wisuda, pengukuhan Guru Besar, dan pemberian pengh arga_
an kepada tokoh masyarakat.

(11) Rapat senat Biasa dapat diserenggarakan sewaktu-waktu atas
permintaan 2/3 jumlah anggota.

(12) Pengambilan keputusan daram rapat senat universitas di-
dasarkan atas asas musyawarah untuk mufakaU apabila
mufakat tidak tercapai, keputusan diambir atas dasar suara
terbanyak atau diserahkan kepada yayasan.

(13) Senat Universitas mempunyai tugas pokok:
a. merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan

Universitas;
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c.

merumuskan kebijakan peniiaian prestasi akademik dan
kecakapan serta kepribadian sivitas akademika;
merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan Tri-
dharma di Universitas;
memberikan pertimbangan atas Rencana Kegiatan dan
Anggman yang diajukan oleh Pimpinan Universitas, se-

belum diteruskan kepada Yayasan untuk disahkan;
mengevaluasi pertanggungjawaban Pimpinan Universitas
atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan;
merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan aka-
demik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi
keilmuan Universitas;
memberikan pertimbangan kepada Yayasan berkenaan
dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat
menjadi Rektor Universitas;
memberikan pertimbangan kepada Rektor berkenaan
dengan calon wakil-wakil Rektor;
menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas
akademika;
memberikan pertimbangan kepada Rektor berkenaan
dengan pemberian penghargaan Universitas kepacla tokoh
masyarakat yang dinilai berjasa dalam pengernbangan
nilai-nilai kemanusiaan.

f.

BAB XV
DEWAN PENYANTUN

Pasal 4L

(1) Dewan Penyantun bertugas memberikan pertimbangan ke-
pada Pimpinan Universitas dalam mengembangkan Univer-
sitas dan memecahkan permasalahannya, serta menjalin
hubungz.n dengan instansi pemerintah dan masyarakat.
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(2) Anggota Dewan Penyantun adalah tokoh-tokoh masyarakat

yang diangkat oleh Rektor dengan persetujuan Yayasan.

(3) Anggota Dewan Penyantun mempunyai masa bakti empat

tahun dan dapat diangkat kembali.

(4) Pengurus Dewan Penyantun ditentukan oleh Rektor atas

, kesanggupan yang bersangkutan.

BAB XVI
PENYELENGGARAAN TRIDHARMA

Pasal 42

(1) Universitas menyelenggarakan pendidikan tinggi sesuai

dengan visi-misi Universitas.

(2) Pendidikan tinggi terdiri atas pendidikan akademik, pen-

didikan profesi, dan pendidikan vokasi.

(3) Pendidikan akademik yang terkait dengan gelar terdiri atas

Program Sarjana dan Program Pascasarjana'

(4) Program Pascasarjana meliputi Program Magister dan

Program Doktor.

(5) Pendidikan profesi dapat diselenggarakan pada jenjang

Sarjana dan Pascasarjana.

(6) Pendidikan vokasi diseienggarakan pada jenjang diploma.

(7) Pendidikan diselenggarakan dengan kurikulum yang disusun

berdasarkan visi-misi Universitas dan berpedoman pada

peraturan pemerintah yang berlaku.

(8) Pendidikan diselenggarakan dengan menerapkan sistem kredit

semester.

(9) Penyelenggaraan pendidikan diatur dengan Peraturan

Akademik Universitas.
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(1)

(2)

Pasal 43

Universitas mengembangkan penelitian di bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni, sesuai dengan visi-misi
Universitas.
Penyelenggaraan penelitian diatur dengan Pedoman Penelitian

Universitas dan Kode Etik Penelitian.

Pasal 44

Universitas menyelenggarakan pengabdian kepada ma-
syarakat selaras dengan visi-misi Universitas.
Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat diatur
dengan Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Universitas
dan Kode Etik Pengabdian kepada Masyarakat.

BAB XVII
KERIA SAMA

Pasal 4,5

Dalam pelaksanaan Tridharma, Universitas menjalin kerja
sama dengan perguruan tinggi dau-lf atau lembaga lain baik
di dalam maupun di luar negeri.

Bentuk dan pelaksanaan kerja sama diatur dengan Keputusan
Rektor.

(1)

(2)

(i)

(2)
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BAB XVIII
PEMBIAYAAN

pasal 46

(1) Dalam melaksanakan fungsinya, universitas memperoreh
dana dari masyarakat, pemeriniah, hasil usaha Vuyur*, arnsumber-sumber lainnya.

(2) Dana yang diperoleh dari masyarakat adalah perorehan
universitas yang berasar dari peserta didik/keluia peserta
didik, sumbangan dan hibah dari perorangan, kelompok, atau
IembagaJembaga nonpemerintah.

(3) Dana yang diperoreh iewat usaha peningkatan penerimaan
dari masyarakat didasarkan padi p.in"sip tid;k mencari
keuntungan.

(4) Dana yang diperoleh, dikelola oleh Yayasan dan Universitas
sesuai dengan peraturan yayasan dan dimanfaatkan untuk
pengembangan Universitas.

(5) universitas menyerenggarakan akuntansi sesuai dengan
Prinsip Akuntansi Umum.

(6) Pembukuan keuangan universitas diperiksa oreh akuntan
publik yang ditunjuk oleh yayasan.

(7) Rencana Kegiatan dan Anggaian universitas seterah disetujui
oleh senat universitas diusurkan oleh Rektor kepada yuyur*
untuk disahkan.

BAB XIX
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 47

(1) sumber daya manusia di universitas terdiri atas dosen, tenaga
kependidikan, dan tenaga profesional khusus.
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(2) Dosen dapat dibedakan menjadi dosen biasa, dosen luar biasa,

dan dosen tamu.
(5) Dosen biasa adalah dosen yang diangkat oleh Yayasan sebagai

tenaga tetap di Universitas danf atau Pegawai Negeri Sipil
yang dipekerjakan pada Universitas.

(6) Dosen luar biasa adalah dosen yang tidak diangkat sebagai

tenaga tetap melainkan diberi tugas mengajar dalam jangka

waktu tertentu baik berdasarkan perjanjian kontrak dengan

Universita s f Y ayasan maupun tidak.
(7) Dosen tamu adalah ahli yang diundang dan diangkat oleh

Rektor untuk mengajar minimal dalam satu semester.

(8) Tenaga kependidikan terdiri atas pustakawan, laboran,
programmer, tenaga teknisi, staf administrasi, dan tenaga

penunjang lainnya.
(9) Tenaga profesional khusus terdiri atas pendamping rohani,

dokter, apoteker, dan psikolog.
(10) Syarat-syarat, tata cara pengangkatan, hak dan kewajiban

dosen, tenaga kependidikan, dan tenaga profesional khusus

diatur dengan Peraturan Yayasan dan Peraturan Universitas.

BAB XX

PRASARANA DAN SARANA

Pasal 48

(1) Prasarana dan sarana Universitas dikelola secara bertanggung
jawab sehingga dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien

untuk mendukung penyelenggaraan Tridharma.

(2) Pengelolaan dan tata cara penggunaan prasarana dan sarana

diatur dengan Peraturan Yayasan atau Universitas.
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BAB )O(I
KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

(2)

(1)

(3)

(1)

(2)

Pasal 49

Mahasiswa Universitas adarah peserta didik yang terdaftardan belajar pada Universitas.
syarat-syarat dan tata cara menjadi mahasiswa universitasdiatur dengan peraturan Akademik Universitas.
Hak dan kewajiban mahasiswa diatur dengan peraturan
Akademik Universitas serta peraturan lain yaig rul"rur.

Pasal 50

Organisasi kemahasiswaan Universitas dibentuk dari, oleh,dan untuk mahasiswa dengan persetujuan dan pu.,g"r"hrn
Rektor.

organisasi kemahasiswaan universitas menyeienggarakan
berbagai kegiatan untuk mengembangkan [p"#;;i;urr,
penalaran, minat, bakat, kegemaran, dan keseiahteraan
mahasiswa.

Pasal 5L

Alumni sanata Dharrna adarah rurusan pendidikan akademik,
profesi, clan vokasi Sanata Dharma.
Alumni Sanata Dharma dapat membentuk organisasi yangbertujuan untuk membina hubungan dengan universitas
Sanata Dharma dalam rangka pu.,g"Lbrngan alma mater danprofesionalitasnya.

(1)

(2)
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BAB XXII
KODE ETIK, PENGHARGAAN, DAN SANKSI

Pasal 52

(1) Kode Etik Universitas adalah norma tingkah laku yang berlaku
bagi pimpinan, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan,
tenaga profesional khusus, instruktur, dan alumni.

(2) Kode Etik Universitas diusulkan oleh Senat Universitas kepada
Yayasan untuk disetujui dan disahkan.

(3) Sanksi pelanggaran Kode Etik diberikan oleh Yayasan atas
usul Senat Universitas.

(4) Universitas dapat memberikan penghargaan kepada dosen,
mahasiswa, tenaga kependidikan, tenaga profesional khusus,
instruktur, alumni, dan tokoh masyarakat yang telah ber-
prestasi luar biasa atau berjasa kepada Universitas Sanata
Dharma.

(5) Universitas dapat memberikan sanksi kepada dosert instruk-
tur, tenaga profesional khusus, tenaga kependidikan, dan
mahasiswa yang melanggar peraturan dan ketertiban Uni-
versitas Sanata Dharma.

BAB XXIII
PENGAWASAN

Pasal 53

Pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan
Universitas dilakukan secara internal dan eksternal.
Pengawasan dan evaluasi internal diiakukan oleh Pembesar
Provinsi Serikat Yesus Indonesia dan Pengurus Yayasan Sanata
Dharma serta melalui mekanisme tata kelola organisasi
Universitas di bawah tanggung jawab Rektor.

(1)

(2)
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(3) Pengawasan dan evaluasi oleh Instansi Pemerintah yang
berwenang dilaksanakan sesuai dengan peraturan per-
undangan-undangan yang berlaku.

BAB XXIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Statuta ini dinyatakan berlaku setelah mendapat persetujuan
Senat Universitas dan disahkan oleh Yayasan.
Perubahan terhadap Statuta demi penyempurnaan dapat
dilakukan atas usul Senat Universitas dan persetujuan
Yayasan.

Pada saat berlakunya Statuta ini, segala peraturan dan kebijak-
an yang ada yang tidak bertentangan dengan Statuta ini
dinyatakan berlaku selama belum diadakan peraturan dan
kebijakan yang baru berdasarkan Statuta ini.
Hal-hal yang belum ditentukan dalam Statuta akan diatur
dengan Keputusan Rektor setelah mendapat pertimbangan
Senat Universitas.

Disahkan
di Yogyakarta, pada tanggal 23 November 2009

Yayasan Sanata Dharma
Ketua,

Universitas Sanata Dharma
Rektor,

(i)

(2)

(3)

(4)

tAr&1,'.
A. Budi Susanto, S.I., Ph.D. Dr. Ir. iryono Priyotamtama, S.J
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