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STATUTA 

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SEMARANG 

MUKADIMAH 

 
Bahwa dalam rangka turut serta secara aktif dalam mencerdaskan 

kehidupan bangsa, Yayasan Pendidikan Tri Mulia Utama Semarang merubah 
bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AKA Semarang menjadi Institut Teknologi 
dan Bisnis Semarang yang selanjutnya disingkat ITB Semarang dengan 
menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan di bidang ilmu teknologi, 
ekonomi dan bisnis. Keberadaan  ITB Semarang dalam jajaran pendidikan tinggi 
di Indonesia diharapkan menjadi salah satu pusat penyelenggaraan dan 
pengembangan pendidikan dan kebudayaan bangsa dengan mengemban misi 
melaksanakan pendidikan tinggi, menyebarluaskan dan mengabdikan ilmu 
pengetahuan, teknologi, ekonomi, bisnis dan/atau seni untuk kepentingan dan 
kesejahteraan umat manusia serta kemajuan bangsa Indonesia. 

Penyelenggaraan ITB Semarang berlandaskan Pancasila dan Undang- 
Undang Dasar 1945 serta ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang 
mengatur penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional. Dalam manifestasinya, 
ITB Semarang bertekad meningkatkan fungsi ilmu pengetahuan, teknologi, 
ekonomi, bisnis dan/atau seni dalam berbagai kegiatan masyarakat Indonesia yang 
berbudaya dan beretika dengan sikap dan ikhtiar untuk selalu merintis, 
mempelopori dan mengabdikan diri pada pembangunan bangsa dan negara yang 
berkelanjutan dalam upaya menguatkan dan meningkatkan daya saing bangsa. 

ITB Semarang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai- 
nilai kemanusiaan dengan menganut kebebasan akademik berdasarkan integritas 
keilmuan, mengandalkan kepakaran dan sadar akan keterkaitan lembaga 
pendidikan tinggi dengan pihak lain. Menyadari adanya dinamika dalam 
kehidupan, ITB Semarang senantiasa berusaha untuk memelihara dan 
meningkatkan kemampuannya agar selalu tanggap terhadap perubahan dan 
perkembangan serta memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat, 
bangsa dan negara Indonesia melalui pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, 
dan/atau seni (IPTEKS). 

ITB Semarang dalam melaksanakan amanah Tridharma Perguruan Tinggi 
dan kehidupan masyarakat akademik, kepemimpinan serta pengelolaannya 
menganut asas kemitraan dan asas fungsional, sehingga kearifan dan keserasian 
selalu menjiwai karya dan pengabdian keluarga besar ITB Semarang. Untuk 
merealisasikan cita-cita luhur tersebut, maka perlu disusun suatu ketentuan dasar 
organisasi yang dituangkan dalam bentuk Statuta sebagai pedoman bagi semua 
unsur lembaga dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. 

Mengingat eksistensi dan kedudukan strategis Statuta bagi 
penyelenggaraan perguruan tinggi, maka atas berkat Rahmat Tuhan Yang Maha 
Esa, Statuta ITB Semarang ditetapkan sebagai berikut: 
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BAB I  
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan: 
1) Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 
untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 
kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 
bangsa dan negara. 

2) Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang 
mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, 
dan program profesi serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan 
tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. 

3) Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan 
Tinggi. 

4) Statuta adalah merupakan peraturan dasar pengelolaan perguruan tinggi swasta yang 
digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di ITB 
Semarang. 

5) ITB Semarang merupakan perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan 
program pendidikan akademik, vokasi dan profesi dalam disiplin ilmu pengetahuan, 
teknologi, ekonomi, bisnis dan/atau seni tertentu. 

6) Pola Ilmiah Pokok (PIP) ITB Semarang adalah arah kebijakan dan strategi 
pengembangan yang dimanifestasikan dalam seluruh aktifitas pengembangan 
IPTEKS sehingga mempunyai keunggulan dan karakteristik tertentu yang berbeda 
dengan perguruan tinggi lain. 

7) Lambang adalah satu simbol sebagai tanda pengenal ITB Semarang. 
8) Atribut adalah tanda kelengkapan identitas ITB Semarang. 
9) Hymne dan Mars adalah lagu resmi ITB Semarang. 
10) Organ adalah semua lembaga dalam organisasi ITB Semarang yang terdiri dari 

Yayasan, Dewan Penyantun, Pimpinan Institut, Senat Institut, Lembaga Penjaminan 
Mutu Internal, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Unsur 
Pelaksana Akademik, Unsur Pelaksana Administrasi dan Unsur Penunjang. 

11) Yayasan adalah Yayasan Pendidikan Tri Mulia Utama Semarang yang disingkat 
YPTMUS merupakan badan penyelenggara dan pemegang kekuasaan tertinggi di 
ITB Semarang. 

12) Pendiri adalah seseorang atau beberapa orang yang mempunyai ide dan gagasan 
serta merealisasikan pendirian ITB Semarang yang merupakan perubahan bentuk dari 
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AKA Semarang, yang terdiri dari: Prof. Dr. Y. 
Sutomo., M.M., Sudarman., S.E., M.M., AK., CA., CPA., Dr. Iim Prasetyo., S.E., 
M.Si., AK., Dr. Heru Yulianto., S.E., M.M., dan Dr. Drs. Heri Usodo., S.E., M.Kom. 

13) Dewan Penyantun adalah unsur kelengkapan ITB Semarang bersifat non struktural 
terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat dan pendidikan yang diadakan untuk ikut serta 
mengasuh dan membantu memecahkan permasalahan di ITB Semarang yang 
diangkat oleh Rektor. 

14) Pimpinan Institut adalah penanggungjawab utama perguruan tinggi yang 
melaksanakan arahan serta kebijakan umum, menetapkan peraturan, norma dan tolok 
ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi atas dasar pertimbangan Senat ITB 
Semarang. 
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15) Rektor adalah Rektor ITB Semarang yang merupakan pimpinan tertinggi dalam 
menyelenggarakan manajemen perguruan tinggi dan memimpin pelaksanakan 
tridharma perguruan tinggi. 

16) Senat Institut adalah Organ ITB Semarang yang berfungsi sebagai badan normatif 
dan perwakilan tertinggi di tingkat ITB Semarang. 

17) Lembaga Penjaminan Mutu Internal adalah organ ITB Semarang secara non 
struktural dan independen membangun dan mengembangkan sistem penjaminan mutu 
internal secara berkelanjutan. 

18) Unsur Pelaksana Akademik adalah semua satuan organisasi ITB Semarang terdiri 
dari Program Studi, Lembaga, Biro, Pusat, Bagian, Unit Pelaksana Teknis (UPT), dan 
Laboratorium yang bertugas menjalankan fungsi tridharma perguruan tinggi. 

19) Unsur Pelaksana Administrasi adalah satuan pelaksana administratif yang 
menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif yang meliputi administrasi 
akademik, administrasi keuangan, administrasi umum, administrasi kemahasiswaan, 
administrasi dan sistem informasi. 

20) Unsur Penunjang adalah perangkat pelengkap di bidang pendidikan, penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat yang ada diluar program studi. 

21) Badan Penerbit ITB Semarang adalah badan yang menyelenggarakan pengelolaan 
penerbitan dan kegiatan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tridharma perguruan 
tinggi. 

22) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan 
bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 
kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. 

23) Pendidikan Akademik merupakan Pendidikan Tinggi Program Sarjana dan/atau 
Program Pascasarjana (Program Magister dan Doktor) yang diarahkan pada 
penguasaan dan pengembangan cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 

24) Pendidikan Vokasi merupakan Pendidikan Tinggi Program Diploma yang 
menyiapkan Mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai 
program sarjana terapan. Pendidikan Vokasi dapat dikembangkan sampai Program 
Magister Terapan dan Program Doktor Terapan. 

25) Pendidikan Profesi merupakan Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang 
menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian 
khusus. 

26) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang 
memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan 
akademik, pendidikan vokasi, dan/atau profesi. 

27) Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan 
mahasiswa ITB Semarang. 

28) Tenaga Kerja adalah tenaga penyelenggara ITB Semarang yang melaksanakan tugas 
penyelenggaraan akademik dan administrasi baik administrasi akademik maupun 
administrasi non akademik, terdiri dari dosen dan tenaga kependidikan. 

29) Tenaga Akademik adalah Dosen dan Instruktur. 
30) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama 

mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, 
teknologi dan/atau seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat. 

31) Instruktur adalah tenaga akademik yang mempunyai tugas pokok melaksanakan 
pendidikan di laboratorium berdasarkan keahliannya. 

32) Tenaga Kependidikan adalah karyawan yang diangkat dengan tugas utama 
pelayanan di bidang administrasi. 

33) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di ITB Semarang. 
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34) Alumni adalah seseorang yang pernah mendapatkan pendidikan dan memperoleh 
gelar akademik, gelar vokasi dan gelar profesi dari ITB Semarang. 

35) Keluarga Besar ITB Semarang adalah dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan 
alumni. 

36) Perselisihan Internal adalah perselisihan dalam lingkup pekerjaan yang terjadi 
diantara keluarga besar maupun pejabat struktural ITB Semarang. 

37) Busana Akademik adalah busana yang dipakai anggota Senat ITB Semarang dalam 
upacara sidang terbuka diantaranya upacara penerimaan mahasiswa baru, wisuda, 
pengukuhan professor, pemberian doktor honoris causa di ITB Semarang. 

38) Kebebasan Akademik adalah merupakan kebebasan Sivitas Akademika dalam 
pendidikan tinggi untuk mendalami dan mengembangkan IPTEKS secara 
bertanggung jawab melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. 

39) Kebebasan Mimbar Akademik merupakan wewenang Profesor dan/atau Dosen 
yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan 
bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan 
cabang ilmunya. 

40) Otonomi Keilmuan adalah merupakan otonomi Sivitas Akademika pada suatu 
cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dalam menemukan, mengembangkan, 
mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, 
metode keilmuan dan budaya akademik. 

41) Peraturan ITB Semarang adalah peraturan pelaksanaan Statuta yang disusun 
berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya: 
Peraturan Umum, Peraturan Akademik atau peraturan lain yang diperlukan dan 
peraturan tersebut ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat ITB 
Semarang. 

42) Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 
43) Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi yang merupakan 

unsur pelaksana pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 
 

BAB II 
DASAR DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 

 
Pasal 2 

 
Penyelenggaraan pendidikan tinggi di ITB Semarang bersifat pada upaya 
pengembangan IPTEKS dan kemanfaatannya bagi peradaban dan kesejahteraan 
masyarakat. 
 

Pasal 3 
 

1) ITB Semarang menyelenggarakan pendidikan tinggi berdasarkan Pancasila dan UUD 
RI 1945; 

2) Dasar penyelenggaraan pendidikan tinggi di ITB Semarang diwujudkan dalam dasar 
kerohanian, dasar nasional, dasar demokrasi, dasar kemasyarakatan dan dasar 
kekeluargaan. 

 
Pasal 4 

 
Dasar kerohanian yang mencakup dasar Ketuhanan Yang Maha Esa dan dasar 
kemanusian diwujudkan dalam bentuk-bentuk pelaksanaan dan penyelenggaraan di ITB 
Semarang, sebagai berikut: 
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1) Memberikan pelajaran yang bersifat dasar dan pengetahuan umum untuk memberi 
dasar keinsyafan atau pendirian hidup yang luas dan kuat kepada mahasiswa; 

2) Membentuk manusia susila yang bertanggungjawab atas kesejahteraan masyarakat 
Indonesia khususnya dan masyarakat dunia pada umumnya; 

3) Menentukan syarat utama untuk menjadi dosen berupa tanggungjawab moral; 
4) Mewajibkan dosen menghormati tiap-tiap agama dan keyakinannya serta 

menjauhkan diri dari segala usaha yang dapat merugikan kemurnian tugas dosen; 
5) Menciptakan pertalian batin antar sesama warga ITB Semarang. 
 

Pasal 5 
 

Dasar nasional diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan penyelenggaraan di ITB 
Semarang sebagai berikut: 
1) Memperoleh pengertian ilmiah dari Pancasila dan nilai-nilai yang berakar 

kebudayaan Indonesia, melakukan upaya penerapannya secara tepat dan baik, 
bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, kebudayaan, bangsa dan negara; 

2) Memperoleh hasil ilmiah dan melakukan usaha penggunaannya yang termasuk dalam 
tugas ITB Semarang untuk perkembangan kebangsaan; 

3) Menggunakan, membangun, memelihara, dan mengembangkan bahasa Indonesia 
sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan dalam proses pembelajaran; 

4) Mengajukan pertimbangan ilmiah kepada pemerintah tentang segala sesuatu 
mengenai kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan hidup kemasyarakatan 
demi kepentingan bangsa dan negara. 

 
Pasal 6 

 
Dasar demokrasi diwujudkan dalam bentuk-bentuk pelaksanaan penyelenggaraan di ITB 
Semarang sebagai berikut: 
1) Penerimaan mahasiswa yang bebas dan bertanggungjawab, dengan mengingat batas 

yang layak; 
2) Struktur kelengkapan di ITB Semarang atas dasar pembagian fungsi; 
3) Sistem pendidikan yang memberikan peluang untuk pengembangan penalaran, bakat, 

dan minat serta kesejahteraan sivitas akademika secara optimal. 
 

Pasal 7 
 

Dasar kemasyarakatan diwujudkan dalam bentuk-bentuk pelaksanaan penyelenggaran di 
ITB Semarang sebagai berikut: 
1) Penyelenggaraan sistem pembelajaran dan penyusunan kurikulum yang ditujukan 

untuk mendidik tenaga ahli dan profesional yang dapat memenuhi kebutuhan 
masyarakat dan negara; 

2) Tugas sosial dengan ikut serta menyelenggarakan usaha membangun, memelihara 
dan mengembangkan potensi di masyarakat. 

 
Pasal 8 

 
Dasar kekeluargaan diwujudkan dalam bentuk-bentuk pelaksanaan penyelenggaraan di 
ITB Semarang sebagai berikut: 
1) Kekeluargaan yang hakekatnya mengandung kepentingan bersama, kerjasama dan 

bekerja bersama sesuai dengan bakat, minat, kecakapan dan kedudukan, yang 
kesemuannya itu mengandung sikap saling menghargai, kebebasan dan kehendak 
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serta itikad baik antara yang satu dengan yang lainnya; 
2) Kekeluargaan dikehendaki sebagai suasana dan pergaulan yang dapat menyuburkan 

dan menggalang kesatuan, kebebasan, perkembangan bakat, minat dan kecakapan 
dalam kerja sama, sehingga pendidikan di ITB  Semarang dapat merupakan persiapan 
bagi pemeliharaan keutuhan dan kesatuan bangsa, masyarakat dan negara; 

3) Pembentukan badan-badan kekeluargaan untuk memelihara keharmonisan dalam 
keluarga besar ITB Semarang. 

 
Pasal 9 

 
Prinsip penyelenggaraan pendidikan tinggi di ITB Semarang adalah sebagai berikut: 
1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak 

diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai 
kultural dan kemajemukan bangsa; 

2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem 
terbuka dan multimakna; 

3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan 
mahasiswa; 

4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, 
dan mengembangkan kreativitas mahasiswa dalam proses pembelajaran; 

5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis dan 
menganalisis; 

6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat 
melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan 
pendidikan. 

 
BAB III 

VISI, MISI, DAN TUJUAN  
 

Pasal 10 
 

Visi ITB Semarang menjadi institut teknologi dan bisnis yang mengedepankan nilai-
nilai profesionalisme, unggul, mandiri, dan berdaya saing internasional pada tahun 2034. 
 

Pasal 11 
 

Misi ITB Semarang adalah: 
1) Melaksanakan kegiatan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi di bidang ilmu 

teknologi, ekonomi, dan bisnis yang unggul, mandiri, dan berdaya saing dengan 
mengedepankan nilai-nilai profesionalisme; 

2) Melaksanakan dan mengembangkan penelitian unggulan di bidang ilmu teknologi, 
ekonomi, dan bisnis yang unggul, mandiri, dan berdaya saing dengan 
mengedepankan nilai-nilai profesionalisme; 

3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu teknologi, 
ekonomi, dan bisnis yang unggul, mandiri, dan berdaya saing dengan 
mengedepankan nilai-nilai profesionalisme sebagai wujud tanggungjawab ITB 
Semarang kepada masyarakat; 

4) Menjalin hubungan dan kerjasama dengan sesama perguruan tinggi, pemerintah, 
dunia usaha dan industri di bidang ilmu teknologi, ekonomi dan bisnis baik di dalam 
negeri maupun di luar negeri dengan mengedepankan nilai-nilai profesionalisme. 

 



7  

 
Tujuan ITB Semarang 

Pasal 12 
 
Tujuan ITB Semarang adalah : 
1. Terlaksanakannya kegiatan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi di bidang ilmu 

teknologi, ekonomi, dan bisnis untuk menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri, 
dan berdaya saing dengan mengedepankan nilai- nilai profesionalisme; 

2. Terlaksanakannya pengembangan dan publikasi hasil-hasil penelitian unggulan di 
bidang teknologi, ekonomi, dan bisnis yang unggul, mandiri, dan berdaya saing 
dengan mengedepankan nilai-nilai profesionalisme; 

3. Terwujud dan terpublikasikannya hasil-hasil pengabdian kepada masyarakat dalam 
bidang teknologi, ekonomi, dan bisnis yang unggul, mandiri, dan berdaya saing 
dengan mengedepankan nilai-nilai profesionalisme sebagai wujud tanggungjawab 
ITB Semarang; 

4. Terjalin dan terealisasinya hubungan dan kerjasama dengan sesama perguruan tinggi, 
pemerintah, dunia usaha dan industri di bidang teknologi, ekonomi dan bisnis baik di 
dalam negeri maupun di luar negeri dengan mengedepankan nilai-nilai 
profesionalisme. 

Pasal 13 
 

Pola Ilmiah Pokok (PIP) ITB Semarang diwujudkan dalam penyelenggaraan pendidikan, 
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengembangkan jiwa 
entrepreneur berbasis teknologi informasi, ekonomi dan bisnis yang unggul, mandiri dan 
berdaya saing dengan mengedepankan nilai profesionalisme yang di aktualisasikan dalam 
pengembangan inkubator bisnis untuk melahirkan wirausahawan muda (starup) yang 
dapat meningkatkan kesejahteran masyarakat. 
 

Pasal 14 
 

1) Visi, Misi, Tujuan, dan PIP ITB Semarang diwujudkan dalam bentuk Rencana 
Induk Pengembangan (RIP), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Operasional 
(Renop) dan Program Unggulan; 

2) RIP, Renstra, Renop dan Program Unggulan dibuat serta dilaksanakan secara 
komprehensif, bertahap dan terukur. 

 
Pasal 15 

 
RIP ITB Semarang diarahkan kepada: 
1) Peningkatan kualitas dan relevansi program pendidikan Sarjana, Vokasi, 

Profesi dan Pascasarjana; 
2) Peningkatan kuantitas, kualitas dan relevansi penelitian; 
3) Peningkatan kuantitas, kualitas dan relevansi pengabdian kepada masyarakat; 
4) Pengembangan pengelolaan ITB Semarang yang efektif, efisien dan produktif; 
5) Pengembangan kemahasiswaan dan alumni yang berdaya saing; 
6) Pengembangan masyarakat ilmiah berlandaskan budaya bangsa Indonesia; 
7) Pengembangan kerjasama dengan perguruan tinggi, dunia usaha dan industri, 

dan pemerintah, baik dalam negeri maupun luar negeri. 
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Pasal 16 

 
Renstra ITB Semarang diwujudkan dalam program-program yang terdiri dari : 
1) Pengembangan pendidikan secara otonomi meliputi program-program: 

a) Penataan kurikulum berbasis kompetensi dan Kerangka Kualifikasi Nasional 
Indonesia (KKNI) berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti); 

b) Membuka program studi baru, baik akademik, vokasi, profesi dan program 
pascasarjana sesuai tuntutan dunia usaha dan industri, baik dalam negeri maupun 
luar negeri; 

c) Meningkatkan kerjasama dengan institusi akademik, dunia usaha dan industri dan 
pemerintah, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam rangka praktek 
kerja/magang. 

2) Pengembangan penelitian meliputi program-program: 
a) Pelaksanaan penelitian unggulan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

(SN Dikti) yang mandiri dan berdaya saing dengan  mengedepankan nilai-nilai 
profesionalisme; 

b) Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian unggulan; 
c) Peningkatan tata kelola dan kinerja lembaga penelitian yang efektif, efisien dan 

produktif; 
d) Peningkatan seminar dan publikasi ilmiah hasil-hasil penelitian unggulan; 
e) Peningkatan hubungan kerjasama penelitian dengan perguruan tinggi, dunia usaha 

dan industri, dan pemerintah, baik dalam negeri maupun luar negeri. 
3) Program pengabdian kepada masyarakat: 

a) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di dasarkan pada Standar Nasional 
Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang mandiri dan berdaya saing dengan 
mengedepankan nilai-nilai profesionalisme; 

b) Peningkatan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat; 
c) Peningkatan tata kelola dan kinerja lembaga pengabdian kepada masyarakat yang 

efektif, efisien dan produktif; 
d) Peningkatan publikasi ilmiah hasil-hasil pengabdian kepada masyarakat; 
e) Meningkatkan kerjasama lintas sektoral dalam pelaksanaan pengabdian kepada 

masyarakat; 
f) Memberdayakan potensi masyarakat melalui pengabdian kepada masyarakat. 

4) Program pengembangan manajemen internal: 
a) Meningkatkan tata pamong yang efektif, efisien dan produktif yang unggul, 

mandiri dan berdaya saing dengan mengedepankan nilai-nilai profesionalisme; 
b) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana; 
c) Meningkatkan sistem informasi yang terintegrasi; 
d) Meningkatkan perolehan dan penggunaan keuangan secara transparan dan 

akuntabel; 
e) Meningkatkan image “IT Based Entrepreneurship Campuss” ITB Semarang. 

5) Program kemahasiswaan dan Alumni: 
a. Meningkatkan program-program bidang penalaran, bakat dan minat, serta 

kesejahteraan unggul, mandiri dan berdaya saing dengan mengedepankan nilai-
nilai profesionalisme; 

b. Meningkatkan program-program soft skill yang dapat menumbuh kembangkan 
jiwa entrepreneur berbasis teknologi informasi melalui inkubator bisnis untuk 
melahirkan wirausahawan muda (starup) yang dapat meningkatkan kesejahteran 
mahasiswa dan masyarakat; 
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c. Melaksanakan program pertukaran mahasiswa antar perguruan tinggi dalam negeri 
dan perguruan luar negeri; 

d. Pembentukan Ikatan Alumni (IKA) ITB Semarang sebagai satu-satunya organisasi 
alumni di ITB Semarang untuk mewadahi dan berfungsi sebagai: 
(1) Pembinaan alumni ITB Semarang untuk mencintai, bangga dan menjaga 

nama baik almamaternya; 
(2) Memberikan feedback untuk perbaikan peninjauan kurikulum; 
(3) Sebagai wadah menjalin interaksi antar alumni (networking). 

 
Pasal 17 

 
Program unggulan meliputi sebagai berikut: 
1) Bidang pendidikan: 

a) Penataan kurikulum berbasis kompetensi dan Kerangka Kualifikasi Nasional 
Indonesia (KKNI) sesuai dengan Permendikbud RI No.3 dan No.5 Tahun 2020; 

b) Meningkatkan kualifikasi akademik bergelar doktor, jabatan fungsional akademik 
dan kompetensi dosen; 

c) Memenuhi kebutuhan tenaga kerja dunia usaha dan industri yang semakin 
beraneka ragam melalui pembukaan program studi baru yang marketable, baik 
program sarjana akademik, sarjana terapan, profesi dan program pascasarjana; 

d) Mengadakan seminar internasional yang dapat meningkatkan recharging 
kemampuan dan kompetensi dosen; 

e) Meningkatkan kompetensi dan daya saing lulusan di bidang teknologi, ekonomi 
dan bisnis berbasis teknologi informasi berlandaskan nilai-nilai profesionalisme; 

f) Pengembangan sertifikasi kompetensi dan profesi lulusan dengan mendirikan dan 
mengembangkan LSP; 

g) Melakukan benchmarking dengan menjalin hubungan dan kerjasama dengan 
perguruan tinggi lain, dunia usaha dan industri serta instansi pemerintah, baik 
dalam negeri maupun luar negeri; 

h) Menjalin hubungan dan kerjasama dengan perguruan tinggi luar negeri dalam 
rangka pelaksanaan program pertukaran antar mahasiswa (student exchange); 

i) Melaksanakan program soft skill yang dapat menumbuh kembangkan jiwa 
entrepreneur berbasis teknologi informasi melalui inkubator bisnis untuk 
melahirkan wirausahawan muda (starup) yang dapat meningkatkan kesejahteran 
mahasiswa dan masyarakat. 

2) Bidang penelitian: 
a) Pelaksanaan penelitian unggulan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

(SN Dikti) yang mandiri dan berdaya saing dengan mengedepankan nilai-nilai 
profesionalisme; 

b) Meningkatkan kuantitas, kualitas dan relevansi sesuai dengan program studi dan 
disiplin ilmu serta multi disiplin ilmu dan hasilnya terlebih dahulu di seminarkan 
dan dipublikasikan di jurnal; 

c) Meningkatkan kerjasama penelitian dengan dunia usaha dan industri, dan institusi 
pemerintah, baik dalam negeri maupun luar negeri. 

3) Bidang pengabdian kepada masyarakat: 
a) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di dasarkan pada Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang mandiri dan berdaya saing dengan 
mengedepankan nilai-nilai profesionalisme; 

b) Meningkatkan kuantitas, kualitas dan relevansi sesuai dengan program studi dan 
disiplin ilmu serta multi disiplin ilmu; 
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c) Meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha dan industri, dan institusi 
pemerintah, baik dalam negeri maupun luar negeri; 

d) Pengembangan jasa konsultasi dan penyuluhan dengan dunia usaha dan industri, 
dan institusi pemerintah; 

e) Pengabdian kepada masyarakat diarahkan untuk memberikan kontribusi terhadap 
pengembangan daerah/wilayah melalui inkubator bisnis untuk melahirkan 
wirausahawan muda (starup) yang dapat meningkatkan kesejahteran masyarakat. 

4) Bidang kemahasiswaan dan alumni: 
a) Meningkatkan program-program soft skill yang dapat menumbuh kembangkan 

jiwa entrepreneur berbasis teknologi informasi melalui inkubator bisnis untuk 
melahirkan wirausahawan muda (starup) yang dapat meningkatkan kesejahteran 
mahasiswa dan masyarakat; 

b) Merevitalisasi peran dan fungsi lembaga kemahasiswaan, baik BEM, UKM 
maupun HMPS; 

c) Meningkatkan program-program keterampilan manajerial dan soft skill dalam 
bentuk pelatihan keterampilan manajemen mahasiswa, baik tingkat dasar, 
menengah maupun lanjut; 

d) Melaksanakan program pertukaran mahasiswa (student exchange) dengan 
mahasiswa perguruan tinggi asing; 

e) Meng-create alumni yang unggul, mandiri dan berdaya saing yang berlandaskan 
nilai-nilai profesionalisme untuk menunjang carrier path. 

 
BAB IV  

IDENTITAS 
 

Pasal 18 
 

1) Perguruan tinggi ini bernama Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Semarang 
berkedudukan di Kampus Pusat Jl. Jenderal Sudirman No.346 Semarang; 

2) ITB Semarang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Tri Mulia Utama Semarang 
(YPTMUS); 

3) Tanggal Tiga Puluh Satu, bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh merupakan 
Tanggal, Bulan dan Tahun berdirinya ITB Semarang; 

 
Lambang 
Pasal 19  

 

 
 
ITB Semarang memiliki lambang dengan tulisan INSTITUT TEKNOLOGI DAN 
BISNIS SEMARANG diantara dua mata angin terdapat tulisan ITB SEMARANG yang 
berbentuk lingkaran dan di dalamnya terdapat gambar singa yang berbulu lebat 
berwarna merah, kuning, putih dan biru dengan bermahkotakan tujuh bintang. Masing-
masing lambang memiliki makna sebagai berikut: 
a) Tulisan INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SEMARANG menunjukan nama 

perguruan tinggi; 
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b) Tulisan ITB SEMARANG menunjukan singkatan dari nama INSTITUT 
TEKNOLOGI DAN BISNIS SEMARANG; 

c) Lambang dua mata angin memiliki makna arah kompas yang berarti mahasiswa ITB 
Semarang berasal dari berbagai macam penjuru, baik dari Negara Republik Indonesia 
maupun dari manca Negara yang menjunjung tinggi dari kemajemukan (pluralitas); 

d) Lambang singa yang nampak dari depan menunjukan bahwa ITB Semarang 
merupakan perguruan tinggi yang besar dan kuat serta menjadi idola masyarakat di 
sepanjang masa; 

e) Lambang bulu yang lebat menunjukan jumlah mahasiswa ITB Semarang yang tak 
terhingga banyaknya; 

f) Warna merah melambangkan keberanian, kekuatan, kegairahan dan memberikan 
energi untuk meraih masa depan yang lebih cerah dan abadi; 

g) Warna kuning melambangkan keagungan dan kemuliaan untuk meraih masa depan 
yang lebih cerah dan abadi; 

h) Warna putih melambangkan terang, kesucian dan ketulusan dalam penyampaian ilmu 
amaliah dan amal ilmiah untuk meraih masa depan yang lebih cerah dan abadi; 

i) Warna biru melambangkan ketenangan dan kedalaman berpikir dengan inspirasi yang 
tinggi, dapat dipercaya serta bertanggungjawab dalam meraih masa depan yang lebih 
cerah dan abadi; 

j) Mahkota melambangkan kekuasaan, kejayaan, kemakmuran dan keabadian ITB 
Semarang dalam meraih masa depan yang lebih cerah dan abadi; 

k) Bintang tujuh melambangkan bahwa pertumbuhan dan perkembangan ITB Semarang 
mendapatkan bimbingan dan pertolongan dari Tuhan YME dalam meraih masa depan 
yang lebih cerah dan abadi. 

 
Bentuk dan Penggunaan Atribut 

Pasal 20 
 
1) Atribut ITB Semarang berbentuk pakaian jabatan Senat Institut, Bendera, Pataka, 

Emblem dan Tongkat Pedel; 
2) Pakaian Senat ITB Semarang dalam bentuk toga warna dasar hitam, bagian punggung 

berwarna biru, leher dan dada berwarna merah, serta lengan berwarna hitam yang 
terbuat dari kain beludru, dan rangkaian emblem serta dilengkapi dengan topi bersegi 
lima dari beludru berwarna hitam dengan tali kuncir berwarna merah; 

3) Bendera Institut terdiri dari Bendera Merah Putih dan Bendera Kementerian Riset 
Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI serta Bendera Almamater ITB Semarang 
berwarna merah; 

4) Atribut Institut sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dipergunakan  dalam 
upacara-upacara resmi yang diselenggarakan oleh dan/atau atas nama Institut; 

5) Pataka ITB Semarang dibuat dari kain beludru berwarna merah dengan bentuk segi 
lima panjang berdiri dengan lambang ITB Semarang ditengah yang diikatkan bagian 
tengah atasnya pada tiang kayu; 

6) Emblem terbuat dari logam berbentuk segi lima di tengahnya ada logo lambang ITB 
Semarang; 

7) Tongkat pedel berbentuk tongkat kayu dan di atasnya diletakkan lambang ITB 
Semarang yang terbuat dari logam berwarna kuning keemasan. 

 
Pasal 21 

 
1) Hymne Institut Teknologi dan Bisnis Semarang bernama Hymne ITB Semarang; 
2) Mars Institut Teknologi dan Bisnis Semarang bernama Mars ITB Semarang; 
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3) Hymne dan Mars dinyanyikan pada upacara resmi yang pelaksanaannya diatur 
melalui Keputusan Rektor dengan pertimbangan Senat Institut. 

 
Pasal 22 

 
1) Upacara Akademik meliputi upacara Penerimaan Mahasiswa Baru, Dies Natalis, 

Wisuda, Pengukuhan Profesor, dan Lustrum diselenggarakan dalam rapat Senat 
Terbuka ITB Semarang; 

2) Upacara Dies Natalis diselenggarakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun 
ITB Semarang; 

3) Pada Upacara Dies Natalis, Rektor menyampaikan laporan tahunan; 
4) Pada Upacara Lustrum, Rektor menyampaikan laporan dan orasi ilmiah serta 

pemberian penghargaan kepada dosen, karyawan dan tokoh yang berjasa pada ITB 
Semarang dan/atau masyarakat; 

5) Upacara Penerimaan Mahasiswa Baru diselenggarakan dalam upacara Masa 
Pengenalan Program Pembelajaran ITB Semarang (MP3I) dalam rapat Senat Terbuka 
ITB Semarang; 

6) Upacara Wisuda diselenggarakan dalam rangka pengakuan lulusan dan penyerahan 
ijazah dalam rapat Senat Terbuka ITB Semarang; 

7) Upacara Pengukuhan Profesor diselenggarakan dalam rangka Pengukuhan Profesor 
baru dengan menyampaikan pidato pengukuhan dalam rapat Senat Terbuka ITB 
Semarang. 

 
Pasal 23 

 
1) Busana akademik berbentuk toga dengan topi bersegi lima dilengkapi dengan samir 

dan rangkaian emblem; 
2) Busana akademik dipakai oleh Pimpinan ITB Semarang, Profesor, Anggota Senat, 

dan wisudawan; 
3) Pedoman upacara akademik disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan diatur 

oleh Rektor. 
 

Motto ITB Semarang 
Pasal 24 

 
ET IPSA SCIENTIA POTESTAS EST bermakna ITB Semarang menghasilkan 
lulusan yang mampu menguasai IPTEKS sebagai kekuatan untuk meraih masa depan 
yang lebih cerah dan abadi. 
 

 
BAB V  

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 
 

Pasal 25 
 

1) Kegiatan pendidikan dilakukan melalui jenjang dan jenis pendidikan; 
2) Pendidikan akademik diselenggarakan melalui proses pembelajaran berjenjang dan 

berkesinambungan serta lebih didasari oleh pendalaman dan pengembangan ilmu 
pengetahuan, teknologi, dan/atau seni. 
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Pasal 26 
 

Jenjang pendidikan akademik terdiri dari: 
1) Pendidikan program sarjana mempersiapkan peserta didik untuk menjadi lulusan 

berbekal seperangkat kemampuan akademik dan terapan; 
2) Pendidikan program magister dan program doktor dilaksanakan berdasarkan pola 

kegiatan mandiri serta berorientasi kepada pengembangan ilmu pengetahuan, 
teknologi dan/atau seni yang dapat diikuti oleh lulusan pendidikan jenjang sarjana 
dan sederajat yang memenuhi persyaratan tertentu dan dikelola oleh program 
pascasarjana. 

 
Pasal 27 

 
Jenjang pendidikan vokasi merupakan Pendidikan Tinggi Program Diploma yang 
menyiapkan Mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai 
program sarjana terapan. Pendidikan Vokasi dapat dikembangkan sampai program 
magiter terapan dan program doktor terapan yang dikelola oleh program pascasarjana. 

 
Pasal 28 

 
Jenjang pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah Program Sarjana yang 
menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus 
dan dikelola oleh program profesi. 

 
Pasal 29 

 
1) Pendidikan diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai 

pengantar; 
2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam 

penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan bahasa daerah yang 
bersangkutan; 

3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam 
penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan tertentu. 

 
Pasal 30 

 
1) Tahun akademik penyelenggaraan pendidikan dimulai pada bulan September 

berakhir pada bulan Agustus; 
2) Tahun akademik dibagi dalam 2 (dua) semester; 
3) ITB Semarang dapat menyelenggarakan kuliah antar semester (semester sisipan); 
4) Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan akademik, vokasi dan  profesi dapat 

diadakan upacara wisuda; 
5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan 

ayat (4) diatur melalui Keputusan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat 
Institut. 
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Pasal 31 
 

Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran dilaksanakan melalui kuliah, tutorial, 
praktik, praktikum, seminar, diskusi, lokakarya, simulasi, magang, Kuliah Kerja 
Lapangan (KKL) dan kegiatan ilmiah lainnya. 
 

Pasal 32 
 

1) Sistem Kredit Semester (SKS) untuk jenjang pendidikan program sarjana, program 
vokasi, program magister dan program doktor, dan program profesi ditetapkan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

2) Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan 
dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi 
mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan 
program; 

3) Beban studi mahasiswa untuk masing-masing program diploma, sarjana, profesi dan 
pascasarjana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

 
Pasal 33 

 
1) Penyelenggaraan kegiatan penelitian berupaya untuk menghasilkan pengetahuan 

empirik, konsep, teori, metodologi, model, prototipe, atau informasi baru yang 
memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni serta menggiatkan 
upaya ITB Semarang menuju Institut yang meningkatkan penelitian; 

2) Hal-hal lain yang belum diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih 
lanjut dengan Keputusan Rektor. 

 
Pasal 34 

 
1) Penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan penerapan dan 

pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dalam upaya memberikan 
sumbangan untuk kemajuan dan  kesejahteraan masyarakat; 

2) Hal-hal lain yang belum diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih 
lanjut dengan Keputusan Rektor. 

 
Pasal 35 

 
1) Rektor memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan akademik kepada 

Senat Institut satu kali dalam satu tahun; 
2) Satuan organik akademik lainnya memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan 

kebijakan akademik kepada atasan langsungnya secara berkala sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 
BAB VI  

KURIKULUM 
 

Pasal 36 
 

1) Kurikulum program pendidikan yang dilaksanakan ITB Semarang berpedoman pada 
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesi (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan 



15  

Tinggi (SN Dikti) sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, 
dan/atau seni serta kebutuhan masyarakat; 

2) Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun 
bahan kajian dan matakuliah serta penyampaian dan penilaiannya yang digunakan 
sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan proses pembelajaran; 

3) Kurikulum disusun oleh masing-masing program studi sesuai dengan visi, misi, 
tujuan dan sasaran program studi serta berpedoman pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku; 

4) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh 
Rektor atas usulan Ketua Program Studi dengan pertimbangan Senat Institut; 

5) Kurikulum disusun berdasarkan kompetensi lulusan program studi terdiri dari 
kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, kompetensi keterampilan umum, dan 
kompetensi keterampilan khusus; 

6) Setiap mahasiswa program diploma wajib membuat laporan kerja praktik atau 
menyusun laporan karya ilmiah dan program sarjana diwajibkan menyusun skripsi 
(jalur skripsi) dan membuat laporan tugas akhir (jalur non-skripsi) atau menempuh 
ujian kualifikasi/kompetensi lainnya yang setara dengan pengganti skripsi/laporan 
tugas akhir, mahasiswa program profesi wajib menyusun laporan tugas akhir, dan mahasiswa 
program magister diwajibkan menyusun tesis, serta mahasiswa program doktor diharuskan 
menyusun disertasi. 

 
BAB VII  

EVALUASI HASIL BELAJAR 
 

Pasal 37 
 

1) Evaluasi hasil belajar mahasiswa dilakukan dalam rangka pengendalian mutu 
pendidikan melalui penilaian secara berkala yang dapat berbentuk kehadiran, 
pelaksanaan tugas, ujian, dan pengamatan dosen; 

2) Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester dan 
ujian program studi (laporan praktik kerja, skripsi (jalur skripsi), laporan tugas akhir 
(jalur non skripsi), ujian kualifikasi/kompetensi lainnya yang setara dengan pengganti 
skripsi/laporan tugas akhir, mahasiswa program profesi diwajibkan menyusun 
laporan tugas akhir, dan mahasiswa program magister diwajibkan menyusun tesis, 
serta mahasiswa program doktor diharuskan menyusun disertasi); 

3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan 
oleh Rektor. 

 
BAB VIII 

KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, ETIKA 
AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN 

 
Pasal 38 

 
1) ITB Semarang menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar 

akademik, etika akademik dan otonomi keilmuan; 
2) Kebebasan akademik diartikan sebagai kebebasan untuk memelihara dan memajukan 

ilmu pengetahuan melalui penelitian atau penyebaran ilmu; 
3) Kebebasan mimbar akademik diartikan sebagai kebebasan mengemukakan pendapat 

dalam forum akademik yang berbentuk ceramah, seminar dan kegiatan-kegiatan 
ilmiah lainnya; 
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4) Etika akademik diartikan sebagai penghargaan terhadap hakikat setiap ilmu; 
5) ITB Semarang menjamin otonomi keilmuan diartikan sebagai kegiatan akademik 

yang berpedoman pada norma dan kaidah ilmu pengetahuan. 
 

 
Pasal 39 

 
1) ITB Semarang menjamin kebebasan mimbar akademik, yang memberikan 

kewenangan kepada akademisi untuk melakukan studi, penelitian dan pembahasan 
serta pengajaran ilmu pengetahuan kepada mahasiswa dan sesama akademisi; 

2) ITB Semarang menjamin kebebasan mimbar akademik yang dimiliki oleh para dosen 
yang memenuhi segala persyaratan untuk bertindak selaku tenaga pengajar atau 
peneliti yang mandiri; 

3) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
ditetapkan oleh Rektor dengan pertimbangan Senat Institut. 

 
Pasal 40 

 
1) Setiap sivitas akademika wajib menjunjung tinggi etika akademik, yaitu asas moral 

yang didasari atas kejujuran, keterbukaan, objektif dan menghargai pendapat atau 
penemuan akademisi lain; 

2) Etika akademik perlu ditanamkan kepada mahasiswa sejak dini melalui perkuliahan 
atau mimbar lain; 

3) ITB Semarang memiliki Kode Etik Akademik yang harus dihayati oleh semua sivitas 
akademika; 

4) Kode Etik Akademik ditetapkan Rektor dengan pertimbangan Senat Institut; 
5) ITB Semarang membentuk Dewan Kehormatan Kode Etik Akademik yang 

keanggotaannya ditetapkan oleh Rektor dengan pertimbangan Senat Institut. 
 

Pasal 41 
 

1) Di dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, ITB 
Semarang dan sivitas akademika berpedoman pada otonomi keilmuan yang 
bercirikan kemandirian, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik; 

2) Anggota sivitas akademika wajib mentaati kaidah keilmuan. 
 

Pasal 42 
 

1) Untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta memupuk kesetiaan terhadap ITB 
Semarang, kepada warga atau unsur organisasi yang telah menunjukkan kesetiaan, 
prestasi, atau telah berjasa dapat diberikan penghargaan oleh Rektor; 

2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piagam, lencana, 
uang, benda atau ibadah keagamaan (umroh atau hollyland); 

3) Tata upacara pemberian penghargaan tanda jasa diatur oleh Rektor. 
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Pasal 43 
 

1) ITB Semarang dapat memberikan penghargaan tanda jasa kepada tokoh yang berjasa 
terhadap pengembangan ITB Semarang dan/atau masyarakat; 

2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianugerahkan oleh Rektor 
berdasarkan pertimbangan Senat Institut; 

3) Tata upacara pemberian penghargaan tanda jasa diatur oleh Rektor. 
 

Pasal 44 
 

1) Setiap dosen ITB Semarang yang melanggar kode etik, disiplin tata tertib, dan 
peraturan Institut dikenakan sanksi; 

2) Sanksi yang dikenakan kepada dosen dapat berupa: 
a) Teguran lisan; 
b) Teguran tertulis; 
c) Peringatan keras; 
d) Penundaan kenaikan pangkat/golongan; 
e) Pembebasan tugas; 
f) Pemberhentian. 

3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan 
oleh Rektor dengan pertimbangan Senat Institut. 

 
BAB IX 

GELAR LULUSAN DAN PENGHARGAAN 
 

Pasal 45 
 

1) Lulusan program pendidikan akademik dari ITB Semarang diberi hak untuk 
menggunakan gelar akademik dan gelar vokasi, sesuai peraturan perundang- 
undangan yang berlaku; 

2) Lulusan program pendidikan profesi dari ITB Semarang diberi hak untuk 
menggunakan gelar profesi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku; 

3) Gelar akademik terdiri dari :Sarjana, dan Magister dan Doktor; 
4) Gelar vokasi terdiri dari Ahli Pratama, Ahli Muda, Ahli Madya, Sarjana Terapan, 

Magister Terapan dan Doktor Terapan; 
5) Gelar Profesi terdiri atas profesi dan spesialis. 

 
Pasal 46 

 
1) Gelar akademik Sarjana dan Magister ditempatkan dibelakang nama pemilik hak atas 

penggunaan gelar yang bersangkutan dan gelar Doktor ditempatkan di depan nama 
pemilik; 

2) Gelar vokasi Ahli Pratama, Ahli Muda, Ahli Madya dan Sarajana Terapan, Magiter 
Terapan ditempatkan dibelakang nama pemilik hak atas pengguna gelar yang 
sangkutan dan gelar Doktor Terapan di tempatkan di depan nama pemilik; 

3) Gelar profesi yang terdiri atas Profesi dan Spesialis ditempatkan di belakang nama 
pemilik hak atas penggunaan gelar profesi yang bersangkutan; 

4) Jenis gelar serta singkatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat 
(3) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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Pasal 47 
 

Syarat pemberian gelar akademik, vokasi dan/atau gelar profesi meliputi: 
1. Penyelesaian  semua  kewajiban  pendidikan  akademik,  vokasi  dan profesi dalam 

mengikuti suatu program studi; 
2. Penyelesaian semua kewajiban administrasi dan keuangan berkenaan dengan 

program studi yang diikuti. 
 

Pasal 48 
 

1) Ijazah sebagai bukti kelulusan dari suatu program studi yang berkaitan dengan gelar 
akademik, gelar vokasi atau gelar profesi, ditanda tangani oleh Rektor dan Ketua 
Program Studi untuk program sarjana, program vokasi (Ahli Pratama, Ahli Muda, 
Ahli Madya dan Sarjana Terapan, dan program profesi (Profesi), serta Rektor dan 
Direktur Program Pascasarjana untuk program pascasarjana (Magister, Doktor, 
Magister Terapan, Doktor Terapan dan Spesialis I dan Spesialis II). 

2) Penyerahan surat tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan 
transkrip akademik, yaitu salinan sah daftar nilai prestasi akademik peserta didik, 
yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan; 

3) Surat tanda bukti penyelesaian suatu program pendidikan yang tidak terkait dengan 
gelar akademik, gelar vokasi atau gelar profesi, dapat ditandatangani oleh 
Rektor/Ketua Program Studi/Direktur Program Pascasarjana/Kepala Pusat bersama 
Panitia Penyelenggara; 

4) Bentuk baku ijazah dan surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), 
ayat (3), ditetapkan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

 
Pasal 49 

 
Gelar akademik, gelar vokasi atau gelar profesi yang diperoleh secara sah sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi etika akademik tidak dapat 
dicabut atau ditiadakan oleh siapapun. 
 

BAB X 
SUSUNAN ORGANISASI 

 
Pasal 50 

 
ITB Semarang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut : 
1) Badan Penyelenggara : Yayasan; 
2) Dewan Penyantun; 
3) Unsur Pimpinan; 
4) Senat Institut; 
5) Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI); 
6) Unsur pelaksana akademik: 

a) Program Studi; 
b) Program Pascasarjana; 
c) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. 

7) Unsur tenaga pendidik/para dosen; 
8) Unsur tenaga kependidikan/pelaksana administratif; 
9) Unsur penunjang yang meliputi: 
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a) Perpustakaan; 
b) Penerbitan; 
c) Laboratorium; 
d) Bentuk lain yang dianggap perlu untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan. 

 
 
 

 
Dewan Penyantun  

Pasal 51 
 

1) Dewan Penyantun mempunyai tugas mengasuh hubungan baik antara ITB Semarang 
dengan masyarakat, instansi pemerintah, instansi swasta, dunia usaha dan industri, 
terutama yang berhubungan dengan pemecahan permasalahan-permasalahan internal 
dan menampung aspirasi masyarakat dan mendorong partisipasi masyarakat dalam 
meningkatkan peranan dan pengembangan ITB Semarang; 

2) Keanggotaan Dewan Penyantun terdiri dari tokoh masyarakat, instansi pemerintah, 
instansi swasta, dunia usaha dan industri; 

3) Jumlah anggota Dewan Penyantun sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-
banyaknya 5 (lima) orang; 

4) Dewan Penyantun dipimpin oleh seorang Ketua dan didampingi oleh seorang 
Sekretaris yang masing-masing dipilih dari dan oleh para anggota; 

5) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Penyantun dilakukan oleh Rektor 
setelah mendapat pertimbangan Senat Institut untuk masa jabatan 4 (empat) tahun 
dan dapat diangkat kembali; 

6) Dewan Penyantun bersidang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. 
 

Unsur Pimpinan  
Pasal 52 

 
1) Pimpinan ITB Semarang terdiri dari: 

a) Rektor; 
b) Wakil Rektor. 

2) Wakil Rektor terdiri dari: 
a) Wakil Rektor Bidang Akademik; 
b) Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Keuangan dan Pengembangan SDM; 
c) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni; 
d) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Humas dan Marketing. 

3) Jumlah Wakil Rektor dapat ditambah atau dikurangi sesuai dengan kebutuhan dan 
perkembangan ITB Semarang; 

4) Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dan/atau  Ketua Pengurus 
YPTMUS setelah memperoleh pertimbangan Senat Institut dan Pengurus Yayasan; 

5) Rektor sebagai penanggungjawab utama di samping melaksanakan arahan serta 
kebijaksanaan umum, adalah juga menetapkan peraturan, norma dan tolok ukur 
penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan pertimbangan Senat Institut; 

6) Rektor bertanggungjawab kepada Pengurus Yayasan. 
 

Pasal 53 
 

1) Bilamana Rektor berhalangan tidak tetap, Wakil Rektor yang membidangi kegiatan 
akademik bertindak sebagai Pelaksana Tugas Rektor; 
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2) Bilamana Rektor berhalangan tetap, Senat Institut mengusulkan Pejabat Rektor 
kepada Pengurus Yayasan, dan Ketua Pengurus Yayasan mengangkat Pejabat 
Rektor sampai dengan diangkatnya Rektor secara tetap; 

3) Rektor menyelenggarakan Rapat Kerja secara berkala yang dihadiri oleh para Wakil 
Rektor, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, Kepala Pusat, Kepala 
Lembaga, Kepala Badan, Direktur Program Pascasarjana,  Kepala Biro, Kepala 
UPT dan Kepala Bagian serta nara sumber yang dipandang  perlu. 

 
Pasal 54 

 
1) Wakil Rektor bertanggungjawab langsung kepada Rektor; 
2) Wakil Rektor bidang Akademik mempunyai tugas membantu Rektor dalam 

memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian 
kepada masyarakat dan penerbitan jurnal; 

3) Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Keuangan dan Pengembangan SDM 
mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di 
bidang administrasi umum, keuangan dan pengembangan SDM; 

4) Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Alumni mempunyai tugas membantu 
Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan 
alumni; 

5) Wakil Rektor bidang Kerjasama, Humas dan Marketing mempunyai tugas membantu 
Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang kerjasama, humas dan 
marketing; 

6) Jumlah Wakil Rektor dapat ditambah atau dikurangi sesuai dengan kebutuhan dan 
perkembangan ITB Semarang. 

 
Pasal 55 

 
1) Calon Rektor diusulkan oleh Senat Institut kepada Pengurus Yayasan sesuai dengan 

peraturan perundangan-undangan yang berlaku; 
2) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Yayasan setelah mendapat 

pertimbangan dari Senat Institut; 
3) Calon Wakil Rektor diusulkan oleh Rektor kepada Senat Institut untuk 

mendapatkan pertimbangan Senat Institut ; 
4) Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dan/atau Ketua Pengurus 

YPTMUS setelah pertimbangan Senat Institut dan Pengurus Yayasan. 
 

Pasal 56 
 

1) Masa jabatan Rektor dan Wakil Rektor adalah 4 (empat) tahun; 
2) Rektor  dan Wakil Rektor dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh 

lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut; 
3) Dalam hal khusus, yaitu apabila dipandang berhasil dalam menjalankan tugas, masa 

jabatan Rektor dapat diperpanjang kembali. 
 

Senat Institut  
Pasal 57 
 

1) Senat Institut merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi pada ITB 
Semarang; 
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2) Senat Institut terdiri dari para Profesor Tetap, Rektor, Wakil Rektor, Ketua Program 
Studi, Direktur Program Pascasarjana, Kepala LPPM, dan 1 (satu) orang Wakil 
Dosen Tetap dari masing-masing program studi serta sebanyak- banyaknya 3 (tiga) 
orang Wakil Yayasan, yang pengangkatan dan pemberhentiannya ditetapkan dengan 
Keputusan Rektor atas pertimbangan Senat Institut; 

3) Senat Institut di Pimpin dan Ketuai oleh Rektor, didampingi seorang Sekretaris 
yang dipilih oleh anggota Senat Institut; 

4) Senat Institut mempunyai tugas pokok : 
a) Merumuskan kebijaksanaan akademik dan pengembangan ITB Semarang; 
b) Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta 

kepribadiaan Sivitas Akademika ITB Semarang; 
c) Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat; 
d) Memberikan pertimbangan dan persetujuan atas Rencana Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Institut yang diajukan oleh Rektor; 
e) Meninjau dan menyetujui usulan struktur tarif dan tata cara pengelolaan dana 

yang berasal dari masyarakat, yang disusun oleh Rektor, sebelum diusulkan ke 
Pengurus Yayasan; 

f) Menilai pertanggungjawaban Rektor atas pelaksanaan yang telah ditetapkan; 
g) Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar 

akademik dan otonomi keilmuan ITB Semarang; 
h) Memberikan pertimbangan kepada Pengurus Yayasan berkenaan dengan calon-

calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Rektor; 
i) Memberikan pertimbangan bagi dosen yang diusulkan untuk kenaikan jabatan 

akademik diatas lecturer sampai dengan Profesor; 
j) Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika. 

5) Dalam melaksanakan tugasnya Senat Institut dapat membentuk komisi-komisi 
dan/atau panitia yang beranggotakan anggota Senat Institut dan bila dianggap perlu 
ditambah anggota lain; 

6) Tatacara pemilihan dan penetapan wakil dosen menjadi anggota Senat Institut 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor atas 
pertimbangan Senat Institut. 

 
Pasal 58 

 
1) Rapat Senat Institut terdiri dari: 

a) Rapat Senat Institut biasa; 
b) Rapat terbuka Senat Institut untuk melangsungkan upacara penerimaan 

mahasiswa baru, Dies Natalis, Wisuda dan Pengukuhan Profesor baru; 
c) Rapat Senat Institut khusus untuk melangsungkan pemilihan calon Rektor; 
d) Rapat Senat Institut luar biasa untuk memberikan penghargaan kepada tokoh 

masyarakat yang berjasa kepada ITB Semarang dan/atau masyarakat dan 
pemberian gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) (DR) bagi 
seseorang yang berjasa luar biasa dalam pengembangan ilmu pengetahuan, 
teknologi dan/atau seni, kemasyarakatan dan kemanusiaan. 

2) Rapat Senat Institut biasa, diselenggarakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 
satu tahun; 
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3) Tata cara pengambilan keputusan dalam rapat Senat Institut dilakukan berdasarkan 
musyawarah untuk mufakat. Apabila kesepakatan tidak tercapai, maka dapat 
dilakukan pemungutan suara dan keputusan diambil dalam rapat yang dihadiri oleh 
sekurang-kurangnya dua pertiga dari anggota senat dengan persetujuan setengah 
ditambah satu dari anggota yang hadir. 

 
Unsur Pelaksana Akademik  

Pasal 59 
 

1) Unsur pelaksana akademik di bidang pendidikan tinggi berbentuk Program Studi, 
Lembaga, Pusat, UPT, Bagian dan laboratorium; 

2) Program Studi, Lembaga, UPT, Bagian dan laboratorium mengkoordinasikan 
dan/atau melaksanakan pendidikan akademik, profesi dan pascasarjana dalam satu 
atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni; 

3) Program Studi, Lembaga, Pusat, UPT, Bagian dan laboratorium baru dapat dibuka 
sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni serta untuk 
memenuhi kebutuhan masyarakat dan didasarkan pada ketentuan perundang-
undangan yang berlaku. 

 
Pasal 60 

 
1) Program Pascasarjana ITB Semarang merupakan unsur pelaksana akademik yang 

mengkoordinir dan ikut menyelenggarakan pendidikan  akademik sarjana, vokasi, 
profesi dan pada jenjang S-2 dan S-3 dan S2 Terapan serta S3 Terapan dalam 
disiplin ilmu pengetahuan ekonomi, teknologi, bisnis dan/atau seni; 

2) Program Pascasarjana ITB Semarang dipimpin oleh seorang Direktur dan dibantu 
oleh 2 (dua) orang Asisten Direktur yang terdiri dari Asisten Direktur Bidang 
Akademik, dan Asisten Direktur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan dan 
Kerjasama; 

3) Direktur Pascasarjana bertanggungjawab kepada Rektor, serta diangkat dan 
diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Institut; 

4) Asisten Direktur Program Pascasarjana bertanggungjawab kepada Direktur serta 
diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Direktur Pascasarjana; 

5) Direktur dan Asisten Direktur Program Pascasarjana diangkat untuk masa jabatan 4 
(empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) 
kali masa jabatan berturut-turut; 

6) Direktur Program Pascasarjana memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian 
dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga akademik, mahasiswa, tenaga 
administrasi di Program Pasacasarjana serta mengkoordinasikan semua Program 
Studi pada Pascasarjana untuk menjamin baku mutu pendidikan; 

7) Program Studi pada Program Pascasarjana penyelenggaraanya dipimpin oleh Ketua 
Program Studi yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Direktur 
Program Pascasarjana. 

 
Pasal 61 

 
1) Program Studi pada ITB Semarang merupakan unsur pelaksana akademik yang 

melaksanakan pendidikan dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, 
teknologi, dan/atau seni tertentu; 

2) Dalam Program Studi, bagian dapat dibentuk laboratorium, studio dan unit lain 
sesuai dengan peraturan yang berlaku; 
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3) Program Studi terdiri dari: 
a) Pimpinan yaitu Ketua; 
b) Sekretaris Program Studi; 
c) Pelaksana akademik yaitu kelompok dosen dan instruktur; 
d) Tenaga kependidikan/karyawan administrasi dan teknisi. 

4) Jumlah dan jenis Program Studi, Bagian dan Laboratorium ditetapkan oleh Rektor 
setelah mendapat pertimbangan dari Senat Institut dan Yayasan; 

5) Bagian, laboratorium, studio dan unit pelaksana akademik dipimpin oleh seorang 
kepala; 

6) Ketua Program Studi, Kepala Bagian, Kepala Laboratorium, Kepala Studio dan 
Kepala Unit Pelaksana Akademik lain diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun 
dan dapat diangkat kembali; 

7) Ketua Program Studi, Kepala Bagian, Kepala Laboratorium, Kepala Studio dan 
Kepala Unit Pelaksana Akademik lain diangkat dan diberhentikan oleh Rektor 
dan/atau Ketua Pengurus YPTMUS setelah mendapat pertimbangan Senat Institut. 

 
Pasal 62 

 
Laboratorium, Studio dan unit pelaksana akademik lain dipimpin oleh seorang dosen 
yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan, 
teknologi dan/atau seni tertentu dan bertanggungjawab kepada Ketua Program Studi dan 
Kepala Bagian. 

 
Pasal 63 

 
1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan unsur 

pelaksana akademik yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan 
pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni dengan melaksanakan 
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, di samping penyelenggaraan 
penelitian yang terdiri-dari jenis-jenis penelitian, kebijakan penelitian hak atas karya 
intelektual (HaKI), publikasi hasil penelitian dan pemanfaatan hasil penelitian, juga 
menyelenggarakan kegiatan dan mengkoordinasikan pengabdian kepada masyarakat 
yang bersifat inter disipliner; 

2) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat mengkoordinasikan, 
memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat yang dilaksanakan oleh program studi serta ikut mengusahakan, 
mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan; 

3) Unsur Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat terdiri dari 
Pimpinan, Tenaga Ahli dan Bagian Tata Usaha. 

 
Pasal 64 

 
1) Pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat terdiri dari 

Kepala dan Sekretaris; 
2) Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat diangkat dan 

diberhentikan oleh dan bertanggungjawab kepada Rektor; 
3) Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat diangkat dan 

diberhentikan oleh Rektor dan/atau Ketua Pengurus YPTMUS serta 
bertanggungjawab kepada Kepala  Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada 
Masyarakat; 
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4) Masa jabatan Kepala dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada 
Masyarakat adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali; 

5) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala dan Sekretaris  Lembaga 
Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di atur dalam ketentuan tersendiri; 

6) Kepala dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 
diatur tersendiri dengan Keputusan Rektor. 

 
Unsur Pelaksana Adminsitratif  

Pasal 65 
 

1) Satuan pelaksana administratif pada ITB Semarang menyelenggarakan pelayanan 
teknis dan administratif yang meliputi: 
a) Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan; 
b) Administrasi Umum dan Keuangan. 

2) Pimpinan satuan pelaksana adminitratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diangkat oleh dan bertanggungjawab langsung kepada Rektor; 

3) Masa Jabatan pimpinan satuan pelaksana administrasi adalah 4 (empat) tahun dan 
dapat diangkat kembali; 

4) Satuan pelaksana administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) 
berbentuk Biro; 

5) Biro dapat dibuka sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Institut; 
6) Biro dipimpin oleh Kepala Biro yang bertanggungjawab kepada Rektor. 
 

Unsur Penunjang  
Pasal 66 

 
1) Unsur penunjang dapat berbentuk unit pelaksana teknis (UPT) terdiri dari: 

perpustakaan, penerbitan, laboratorium dan bentuk lain yang dianggap perlu untuk 
menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi dan program pascasarjana; 

2) Unsur penunjang mempunyai tugas memberikan pelayanan untuk menunjang 
penyelenggaraan pendidikan; 

3) Unsur penunjang dipimpin oleh seorang kepala, diangkat dan diberhentikan oleh 
serta bertanggungjawab langsung kepada Rektor. 

 
Perselisihan Internal  

Pasal 67 
 

1) Penyelesaian perselisihan internal dilakukan oleh pimpinan masing-masing 
lembaga/bidang sesuai dengan hirarkinya; 

2) Metode penyelesaiannya dilakukan secara bertahap yaitu melalui pendekatan 
kekeluargaan sampai dengan pengenaan sanksi sesuai dengan prinsip kepastian, 
kemanfaatan dan keadilan hukum. 

 
BAB XI 

DASAR, CARA PEMBUATAN DAN HIRARKI PERATURAN 
Pasal 68 

 
Peraturan Institut didasarkan pada asas kepastian hukum,keadilan dan kemanfaatan. 
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Pasal 69 
 

1) Pembuatan peraturan disesuaikan dengan kaidah-kaidah teknik perancangan 
peraturan yang berlaku; 

2) Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat yang 
didasarkan pada kebenaran dan kebijaksanaan; 

3) Apabila kesepakatan tidak tercapai, maka dilakukan dengan pemungutan suara; 
4) Tatacara pengambilan keputusan diatur dalam peraturan tata tertib setiap organ 

Institut; 
5) Kaidah-kaidah teknik perancangan peraturan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

dibuat dalam Peraturan Rektor. 
 

Pasal 70 
 

1) Peraturan ITB Semarang tersusun dalam hirarkhi sebagai berikut: 
a) Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pendidikan tinggi; 
b) Statuta; 
c) Rencana Induk Pengembangan (RIP); 
d) Rencana Strategis (Renstra); 
e) Keputusan Yayasan; 
f) Keputusan Rektor; 
g) Keputusan Dekan/Direktur Program/Kepala Lembaga/Kepala Biro/Kepala 

Unit Pelaksana Teknis; 
h) Keputusan Ketua Program Studi. 

2) Setiap organ Institut dapat membuat keputusan yang berlaku internal sepanjang tidak 
bertentangan dengan peraturan Institut dan/atau peraturan lain yang lebih tinggi 
kedudukannya. 

 
BAB XII 

TENAGA AKADEMIK DAN NON AKADEMIK 
Pasal 71 

 
Tenaga penyelenggara ITB Semarang terdiri dari tenaga pendidik/dosen/instuktur dan 
tenaga kependidikan/penunjang akademik dan tenaga administrasi. 

 
Pasal 72 

 
1) Dosen terdiri dari dosen biasa, dosen luar biasa dan dosen tamu; 
2) Dosen biasa diangkat dan ditetapkan sebagai tenaga tetap di ITB Semarang 

berdasarkan keputusan Yayasan atas usul Rektor; 
3) Dosen luar biasa bukan tenaga tetap ITB Semarang; 
4) Dosen tamu diundang dan diangkat untuk menjadi dosen di ITB Semarang selama 

jangka waktu tertentu. 
Pasal 73 

 
1) Tenaga pendidik di ITB Semarang terdiri dari tenaga penunjang akademik; 
2) Setiap dosen berkewajiban selain mengajar juga melakukan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat dan tugas-tugas tambahan yang diberikan oleh 
Rektor. 
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Pasal 74 
 

1) Jenjang jabatan akademik dosen terdiri dari: Lecturer golongan III-a dan IIIb, 
Asisten Profesor golongan III-c dan III-d, Associate Profesor golongan IV-a, IV-b, 
IV-c dan Profesor golongan IV-d, IV-e sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; 

2) Wewenang dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik diatur 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 
Pasal 75 

 
1) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, sehat 

jasmani dan rohani dan memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan 
nasional; 

2) Kualifikasi akademik dosen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh melalui 
pendidikan tinggi program pascasarjana yang telah memperoleh ijin Kementerian 
Riset Teknologi dan Dikti, dan/atau terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian; 

3) Syarat untuk menjadi dosen: 
a) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
b) Berwawasan Pancasila dan UUD 1945; 
c) Sekurang-kurangnya lulusan program magister (akademik atau terapan) untuk 

program sarjana, untuk Magister lulusan Program Doktor ( baik akademik atau 
terapan). Untuk Program Doktor adalah Doktor (baik akademik atau terapan) 
dengan Jafa Associate Profesor dan Profesor); 

d) Mempunyai moral dan integritas yang tinggi; 
e) Memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara. 

4) Syarat lulusan sebagaimana huruf c selalu diupayakan semaksimal mungkin secara 
bertahap. 

 
Pasal 76 

 
1) Syarat untuk menjadi Profesor adalah: 

a) Sekurang-kurangnya memiliki jabatan akademik Associate Profesor golongan 
IV-b kecuali lulusan Doktor (akademik atau terapan); 

b) Memiliki kemampuan akademik membimbing calon Doktor. 
2) Profesor diangkat oleh Menteri atas usul Rektor setelah mendapat pertimbangan 

Senat Institut; 
3) Profesor yang telah mengakhiri masa jabatannya dapat diangkat kembali menjadi 

Profesor di ITB Semarang sebagai penghargaan istimewa, dengan sebutan Profesor 
Emeritus; 

4) Syarat pengangkatan Profesor Emeritus diatur oleh ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

 
Pasal 77 

 
1) Tenaga kependidikan/terdiri dari tenaga penunjang akademik terdiri dari tenaga 

peneliti, pengembang di bidang pendidikan, pustakawan, laboran, dan teknisi sumber 
belajar, serta tenaga adminitrasi umum yang memberikan layanan administrasi 
dalam pelaksanaan pembelajaran; 

2) Persyaratan, tata cara pengangkatan, pemberhentian dan wewenang tenaga 
kependidikan penunjang dan tenaga adminsitrasi akademik dan administrasi umum 
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diatur oleh pejabat yang berwenang dengan berpedoman pada ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

 
Pasal 78 

 
1) Pemilihan dan pengangkatan dosen dilakukan atas usul Ketua Program Studi, 

Pimpinan Program Pascasarjana dengan pertimbangan Senat Institut, dengan 
ketentuan bahwa yang bersangkutan sudah memenuhi semua ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; 

2) Kriteria pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian dosen didasarkan pada: 
a) Prestasi akademik/profesional calon; 
b) Kredibilitas lembaga pendidikan asal calon; 
c) Kebutuhan akan keahlian yang bersangkutan; 
d) Penawaran, pengkajian dan seleksi secara terbuka. 

3) Pemilihan dosen dilakukan oleh Rektor; 
4) Pengangkatan dan pemberhentian dosen diusulkan oleh Rektor kepada Pengurus 

Yayasan untuk mendapatkan Surat Keputusan; 
5) Kriteria pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian tenaga kependidikan/ penunjang 

akademik berdasarkan pada: 
a) Keahlian/profesional calon; 
b) Latar belakang pendidikan/pelatihan dan pengalaman calon yang sesuai; 
c) Kebutuhan akan keahlian/profesi yang bersangkutan. 

6) Pemilihan tenaga kependidikan/administrasi dilakukan oleh Rektor; 
7) Pengangkatan dan pemberhentian tenaga kependidikan/administrasi dilakukan oleh 

Pengurus Yayasan atas usul Rektor; 
8) Kriteria pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian tenaga kependidikan/ 

administrasi didasarkan pada : 
a) Kemampuan dan persyaratan yang dimiliki calon; 
b) Latar belakang pendidikan/pelatihan yang sesuai; 
c) Ketentuan akan keterampilan/kemampuan; 
d) Seleksi yang terbuka. 

9) Seleksi penerimaan dosen/pegawai baru pada ITB Semarang diatur dengan keputusan 
Pengurus Yayasan. 

 
Pasal 79 

 
1) Pada dasarnya semua dosen diberi kesempatan yang sama untuk membina dan 

mengembangkan karier; 
2) Senat Institut menentukan prioritas pembinaan dengan memperhatikan 

pengembangan kelembagaan; 
3) Program pertumbuhan dalam jabatan dilaksanakan oleh Rektor atas pertimbangan 

Senat Institut; 
4) Program pertumbuhan dalam jabatan diadakan dengan: 

a) Pertimbangan kemanusiaan/non akademik; 
b) Memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 
c) Kebutuhan kelembagaan. 
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Pasal 80 
 
1) Kriteria untuk promosi ditentukan oleh Rektor berdasarkan pertimbangan Senat 

Institut; 
2) Kriteria promosi bersifat terbuka dan jelas; 
3) Promosi dalam jabatan struktural dilakukan secara kompetitif dan selektif di dalam 

lingkup ITB Semarang; 
4) Promosi dalam jabatan fungsional dilakukan secara programatik baik lateral maupun 

vertikal; 
5) Promosi dalam jabatan administrasi dilakukan berdasarkan pemantauan atas prestasi 

yang bersangkutan. 
 

Pasal 81 
 

1) Setiap tenaga penyelenggara pendidikan di ITB Semarang berhak untuk: 
a. Mendapat bimbingan dan pembinaan karier; 
b. Mengetahui peraturan kriteria promosi; 
c. Memperoleh penghargaan dan/atau dukungan dalam melaksanakan tugas 

kelembagaan. 
2) Setiap tenaga penyelenggara ITB Semarang berkewajiban untuk mengindahkan 

Statuta dan ketentuan lain yang dijabarkan dari Statuta yang akan ditentukan 
kemudian; 

3) Setiap calon dosen sebelum dapat diangkat sebagai pegawai tetap wajib mengikuti 
program magang/masa percobaan; 

4) Ketentuan sebagaimana disebut pada ayat (3) akan ditetapkan oleh Rektor dengan 
pertimbangan Senat Institut. 

5) Dosen berhak: 
a) Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan 

kesejahteraan sosial (sesuai dengan kemampuan ITB Semarang); 
b) Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; 
c) Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan 

intelektual; 
d) Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, 

informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian 
kepada masyarakat; 

e) Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan; 
f) Memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku di ITB Semarang; serta 
g) Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi 

keilmuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di ITB Semarang. 
 

Pasal 82 
 

1) Setiap dosen memiliki kewajiban umum dan kewajiban khusus; 
2) Kewajiban umum dosen adalah: 

a) Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; 
b) Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan 

mengevaluasi hasil pembelajaran; 
c) Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara 

berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, 
dan/atau seni; 
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d) Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, 
agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosioekonomi peserta 
didik dalam pembelajaran; 

e) Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta 
nilai-nilai agama dan etika; serta 

f) Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. 
3) Kewajiban khusus dosen adalah: 

a) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta taat kepada Negara dan 
Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar 1945; 

b) Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta kewajiban dan nama 
baik ITB Semarang; 

c) Mengutamakan kepentingan ITB Semarang dan masyarakat dari pada 
kepentingan pribadi atau golongan; 

d) Berpikir, bersikap dan berperilaku sebagai anggota masyarakat ilmiah, berbudi 
luhur, jujur, bersemangat, bertanggungjawab, dan menghindari perbuatan yang 
tercela, antara lain perbuatan plagiat; 

e) Mempunyai motivasi maju dan budaya wirausaha; 
f) Bersikap terbuka dan menjunjung tinggi kejujuran akademik serta menjalankan 

tugas profesi dengan sebaik-baiknya; 
g) Berdisiplin, bersikap rendah hati, peka, teliti, hati-hati dan menghargai pendapat 

orang lain; 
h) Memegang teguh rahasia negara dan rahasia jabatan serta tidak 

menyalahgunakan jabatan; 
i) Menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian yang nyata diketahui dan patut 

diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan secara tidak sah 
dengan profesinya; 

j) Memperhatikan batas kewenangan dan tanggung jawab ilmiah dalam 
menggunakan kebebasan mimbar akademik serta tidak melangkahi wewenang 
keahlian atau wewenang teman sejawatnya; 

k) Menghormati sesama dosen maupun pegawai dan berusaha meluruskan 
perbuatan tercela dari teman sejawat; 

l) Membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan, 
mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku; 

m) Membimbing dan mendidik mahasiswa ke arah pembentukan kepribadian insan 
terpelajar yang mandiri dan bertanggungjawab; 

n) Bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa serta pantas diteladani oleh 
mahasiswa; 

o) Menjaga/memelihara kehormatan dan kesehatan dirinya; 
p) Mengikuti, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi 

dan/atau seni sesuai dengan bidangnya; 
q) Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di ITB Semarang. 
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BAB XIII  
MAHASISWA DAN ALUMNI 

 
Pasal 83 

 
1) Untuk menjadi mahasiswa harus: 

a) Memiliki Surat Tanda Tamat Belajar dari Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 
(SLTA); 

b) Memiliki kemampuan yang disyaratkan oleh ITB Semarang. 
2) Penerimaan mahasiswa baru dilakukan seleksi yang disebut seleksi penerimaan 

mahasiswa baru ITB Semarang; 
3) Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membedakan 

jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial dan tingkat; 
4) kemampuan ekonomi dan dengan tetap mengindahkan kekhususan ITB Semarang; 
5) Syarat ikut serta sebagai peserta seleksi penerimaan mahasiswa baru sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dan tata cara penyelenggaraannya diatur sesuai dengan peraturan 
yang berlaku; 

6) Yang dapat diterima sebagai mahasiswa pindahan adalah mereka yang berasal dari 
Perguruan Tinggi lain yang memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan ITB 
Semarang; 

7) Mahasiswa pindahan antar program studi di lingkungan ITB Semarang diatur dalam 
Peraturan ITB Semarang; 

8) Untuk menjadi mahasiswa baru Program Pascasarjana seseorang harus: 
a) Memiliki ijazah S-1 atau sederajad; 
b) Memenuhi persyaratan yang ditetapkan ITB Semarang dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 
 

Pasal 84 
 

1) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan 
tambahan dan melalui prosedur tertentu; 

2) Persyaratan tambahan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 
Pasal 85 

 
1) Mahasiswa mempunyai hak: 

a) Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggungjawab untuk menuntut 
dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku; 

b) Memperoleh pengajaran yang sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik 
sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan; 

c) Memanfaatkan fasilitas ITB Semarang dalam rangka kelancaran proses 
pembelajaran; 

d) Mendapatkan bimbingan dari dosen yang bertanggungjawab atas program studi 
yang diikutinya dalam penyelesaian studinya; 

e) Memperoleh layanan 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 layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-udangan yang berlaku; 
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h) Memanfaatkan sumber daya ITB Semarang melalui perwakilan/organisasi 
kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat dan tata 
kehidupan bermasyarakat; 

i) Pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain, bilamana memenuhi 
persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi 
yang hendak dimasuki, dan bilamana daya tampung perguruan tinggi atau 
program studi yang bersangkutan memungkinkan; 

j) Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa ITB Semarang; 
k) Memperoleh hak-hak khusus bilamana menyandang cacat. 

2) Pelaksanaan hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur melalui keputusan 
Rektor dengan pertimbangan Senat Institut. 

 
Pasal 86 

 
1) Setiap mahasiswa berkewajiban untuk: 

a) Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa 
yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku; 

b) Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di lingkungan ITB 
Semarang; 

c) Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan 
keamanan ITB Semarang; 

d) Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni; 
e) Menjaga kewibawaan dan nama baik ITB Semarang; 
f) Menjunjung tinggi kebudayaan nasional. 

2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana tercantum pada ayat (1) diatur tersendiri melalui 
Keputusan Rektor dengan pertimbangan Senat Institut. 

 
Pasal 87 

 
Sanksi bagi mahasiswa yang melanggar Peraturan ITB Semarang ditetapkan melalui 
Keputusan Rektor. 

 
Pasal 88 

 
1) Untuk melaksanakan peningkatan penalaran dan keilmuan, minat, kegemaran dan 

kesejahteraan serta bakti sosial mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan di ITB 
Semarang di bentuk organisasi kemahasiswaan; 

2) Organisasi kemahasiswaan di ITB Semarang diselenggarakan dari, oleh dan untuk 
mahasiswa; 

3) Organisasi kemahasiswaan di tingkat Institut merupakan perwakilan tertinggi 
mahasiswa pada ITB Semarang dan disebut Badan Eksekutif Mahasiswa ITB 
Semarang yang selanjutnya disingkat BEM ITB Semarang; 

4) Kepengurusan organisasi kemahasiswaan di tingkat Institut dikukuhkan dan 
bertanggungjawab kepada Rektor. 

 
Pasal 89 

 
1) Organisasi kemahasiswaan di tingkat Institut terdiri dari : 

a) Badan Eksekutif Mahasiswa Institut (BEM Institut); 
b) Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM); 
c) Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS). 
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2) Pembentukan organisasi kemahasiswaan di ITB Semarang didasarkan kepada 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

3) Kedudukan, fungsi dan tugas pengurus organisasi kemahasiswaan serta hubungan 
kerja diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

4) Pengangkatan dan pemberhentian pengurus organisasi kemahasiswaan diatur sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

 
Pasal 90 

 
1) Kegiatan Mahasiswa di luar kampus yang mengatasnamakan ITB Semarang atau 

program studi harus seijin Rektor; 
2) Kegiatan-kegiatan dari mahasiswa atas nama pribadi atau kelompok menjadi 

tanggung jawab pribadi atau kelompok yang bersangkutan. 
 

Pasal 91 
 

Atribut kemahasiswaan baik bentuk maupun tata cara penggunaannya ditetapkan dengan 
Keputusan Rektor. 

 
Pasal 92 

 
1) Alumni ITB Semarang dapat membentuk organisasi alumni yang bernama “IKA-

ITB Semarang” yang bertujuan membina hubungan dengan ITB Semarang dalam 
upaya untuk menunjang pencapaian tujuan pendidikan tinggi; 

2) Alumni maupun IKA-ITB Semarang dapat memberikan masukan dan bantuan lain 
dalam rangka pengembangan ITB Semarang; 

3) Kepengurusan alumni diintegrasikan dalam unsur pelaksana administrasi bidang 
kemahasiswaan. 

 
Pasal 93 

 
ITB Semarang membentuk pusat informasi ketenagakerjaan yang diberi nama  ITB 
Carier Center, yang sangat dibutuhkan oleh alumni/mahasiswa dan instansi pemerintah 
atau swasta maupun dunia usaha dan industri yang memerlukan informasi tentang 
tenaga lulusan ITB Semarang. 

 
BAB XIV 

SARANA DAN PRASARANA 
 

Pasal 94 
 

1) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dari sumber dana bantuan 
Pemerintah termasuk dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan 
tanggungjawab Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Keuangan dan 
Pengembangan SDM yang penyelenggaraannya didasarkan atas ketentuan yang 
berlaku bagi pengelolaan kekayaan milik negara; 

2) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dari sumber dana masyarakat 
merupakan tanggung jawab Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Keuangan 
dan Pengembangan SDM  yang penyelenggaraannya didasarkan atas Keputusan 
Rektor setelah mendapat persetujuan Pengurus Yayasan; 

3) Pengelolaan kekayaan ITB Semarang yang diperoleh dari sumber dana bantuan 
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Pemerintah merupakan tanggung jawab Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, 
Keuangan dan Pengembangan SDM yang penyelenggaraannya didasarkan atas 
ketentuan yang berlaku bagi pengelolaan kekayaan milik negara. 

 
Pasal 95 

 
1) Kegiatan akademik, kegiatan administrasi dan kegiatan kemahasiswaan berlangsung 

di dalam dan di luar kampus; 
2) Sebagian gedung dan ruang kuliah digunakan oleh program studi/bagian tertentu dan 

pengaturan penggunaan gedung dan ruang kuliah dilakukan oleh Biro Administrasi 
Akademik dan Kemahasiswaan serta Biro Administrasi Umum dan Keuangan pada 
ITB Semarang; 

3) Hal-hal lain tentang gedung dan ruang kuliah diatur dengan peraturan ITB Semarang. 
 

Pasal 96 
 

1) Satuan Tempat Praktek (STP) dilengkapi dengan berbagai sarana (peralatan dan 
bahan) yang sesuai dengan jenis satuan tempat praktek sehingga mereka dapat 
digunakan dengan layak; 

2) Untuk menunjang studi dan penelitian, satuan tempat praktek dapat memiliki unit 
yang dilayani kegiatan praktikum atau praktek para mahasiswa serta unit yang dapat 
melayani kegiatan penelitian para dosen; 

3) Sesuai dengan keperluannya ada satuan tempat praktek yang langsung di bawah : 
a) ITB Semarang dimana pengelolanya bertanggungjawab kepada Rektor; 
b) Program studi/bagian dimana pengelolanya bertanggungjawab kepada Ketua 

Program Studi/bagian yang bersangkutan. 
4) Semua mahasiswa berdasarkan keperluan kuliah serta semua dosen peneliti 

berdasarkan keperluan penelitian, dapat menggunakan satuan tempat praktek 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui aturan dan ketentuan yang berlaku; 

5) Pengelolaan satuan tempat praktek terdiri dari kepala, wakil kepala, staf dan 
pembantu yang memiliki kemampuan yang memadai dan bila dirasa perlu pengelola 
dapat dilengkapi dengan pembina atau dewan pembina. 
 

Pasal 97 
 

1) Perpustakaan dilengkapi dengan bahan pustaka berupa buku, majalah, jurnal, peta, 
tabel, film, slide, rekaman, komputer, piranti lunak komputer dan berbagai bahan lain 
yang biasa disimpan di perpustakaan dan dilengkapi dengan berbagai alat penunjang 
yang digunakan untuk mengelola dan merawat bahan pustaka dan perpustakaan; 

2) Perpustakaan memiliki unit khusus yang menyimpan dan merawat arsip, dokumen 
dan surat di lingkungan ITB Semarang yang berguna sebagai barang bukti maupun 
sebagai bahan sejarah ITB Semarang; 

3) Bila dirasa perlu di satuan kerja lain dapat dibentuk perpustakaan program studi; 
4) Hal-hal lain tentang mekanisme pemakaian perpustakaan diatur dengan peraturan 

ITB Semarang. 
 

Pasal 98 
 

1) Badan Penerbit ITB Semarang dilengkapi dengan alat-alat perlengkapan  sesuai 
dengan kebutuhan; 

2) Badan Penerbit mengelola majalah ilmiah baik dari hasil penelitian maupun hasil 
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pengabdian kepada masyarakat, buku ajar, buku, modul, diktat kuliah, dan bidang 
penerbitan lainnya; 

3) Badan Penerbit dapat mengadakan berbagai penataran, pelatihan dan lokakarya yang 
berhubungan dengan penerbitan baik untuk internal maupun eksternal; 

4) Hal-hal lain yang berkaitan dengan mekanisme Badan Penerbitan diatur dengan 
peraturan ITB Semarang. 

 
Pasal 99 

 
1) Bagian komputer dilengkapi dengan komputer, alat, perlengkapan dan bahan 

sehingga dapat mengelola data secara acak; 
2) Bagian komputer mengolah data dan informasi dari berbagai satuan kerja dalam ITB 

Semarang; 
3) Bagian komputer dapat menyelenggarakan kursus atau penataran komputer baik 

untuk sivitas akademika maupun untuk pihak luar ITB Semarang; 
4) Hal-hal lain yang berkaitan dengan mekanisme bagian komputer diatur  dengan 

peraturan ITB Semarang. 
 

Pasal 100 
 

1) Bagian laboratorium dilengkapi dengan alat-alat dan perlengkapan yang sesuai 
dengan kebutuhan; 

2) Bagian laboratorium menyiapkan dan mengatur tugas-tugas mengajar/praktikum dari 
masing-masing laboratorium; 

3) Bagiam laboratorium dapat menyelenggarakan praktium, kursus, pelatihan,  
lokakarya baik untuk sivitas akademika maupun untuk pihak luar ITB Semarang; 

4) Hal-hal lain yang berkaitan dengan mekanisme bagian laboratorium diatur dengan 
peraturan ITB Semarang. 

 
Pasal 101 

 
Pengaturan sarana pada unit penunjang lainnya diatur melalui peraturan ITB Semarang 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 
 

BAB XV 
PEMBIAYAAN 

 
Pasal 102 

 
1) Pembiayaan ITB Semarang dapat diperoleh dari masyarakat, pemerintah dan non 

pemerintah, dunia usaha dan industri baik dari dalam dan luar negeri; 
2) Dana yang diperoleh dari masyarakat adalah perolehan dana ITB Semarang yang 

berasal dari sumber-sumber sebagai berikut: 
a) Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI); 
b) Sumbangan Penyelenggaran Pendidikan (SP/Uang Kuliah); 
c) Biaya Registrasi per semester; 
d) Biaya Cuti Studi; 
e) Biaya Pembekalan/Workshop; 
f) Biaya Semester Pendek; 
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g) Biaya Pendaftaran Mahasiswa Baru; 
h) Biaya Kuliah Kerja Lapangan (KKL); 
i) Biaya Ujian Susulan; 
j) Biaya Ujian Skripsi/Biaya Ujian Laporan Akhir Tugas; 
k) Biaya Wisuda; 
l) Hasil perjanjian kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi ITB Semarang; 
m) Hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan; 
n) Sumbangan dan hibah dari perorangan, lembaga pemerintah atau lembaga non 

pemerintah, dunia usaha dan industri dalam dan luar negeri; 
o) Dan biaya lain yang berkaitan dengan proses pembelajaran. 

3) Penggunaan dana dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan ITB Semarang; 
4) Penggunaan dana yang berasal dari masyarakat diatur dan dikelola oleh ITB 

Semarang dan/atau Yayasan; 
5) Penggunaan dana bantuan yang berasal dari lembaga pemerintah diatur oleh Rektor 

setelah mendapat persetujuan Pengurus Yayasan; 
6) Penerimaan dan penggunaan dana yang diperoleh dari pihak luar (dari dunia usaha 

dan industri) diatur dengan peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Pengurus 
Yayasan; 

7) Penerimaan dan penggunaan dana yang diperoleh dari pihak luar negeri diatur sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku; 

8) Usaha untuk meningkatkan penerimaan dana dari masyarakat didasarkan atas prinsip 
tidak semata-mata mencari keuntungan; 

9) Sistem pengelolaan keuangan ITB Semarang didasarkan pada standar akuntansi 
keuangan. 

 
Pasal 103 

 
1) Rektor menyusun usulan struktur tarif dan tata cara pengelolaan serta pengalokasian 

dana yang berasal dari masyarakat, setelah mendapat per- timbangan Senat Institut; 
2) Usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh Rektor kepada Pengurus 

Yayasan untuk persetujuhan dan pengesahan. 
 
 

Pasal 104 
 

1) Otonomi dalam bidang keuangan mencakup kewenangan ITB Semarang untuk 
menerima, menyimpan dan menggunakan dana yang berasal langsung dari 
masyarakat melalui Pengurus Yayasan; 

2) ITB Semarang menyelenggarakan pembukuan terpadu berdasarkan prinsip akutansi 
yang berlaku; 

3) Pembukuan keuangan ITB Semarang diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional 
publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

 
Pasal 105 

 
1) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja ITB Semarang disusun secara terpadu 

meliputi semua perkiraan sumber dana yang akan diperoleh dan akan dibelanjakan 
setiap tahunnya; 

2) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja ITB Semarang disusun oleh Rektor atas 
usul unit-unit kerja; 

3) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja ITB Semarang setelah disetujui oleh 
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Senat Institut diusulkan oleh Rektor kepada Pengurus Yayasan untuk mendapat 
persetujuan dan pengesahan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja ITB 
Semarang; 

4) Secara periodik Rektor ITB Semarang menyampaikan laporan keuangan kepada 
Pengurus Yayasan. 

5) Pengelolaan keuangan secara terpadu dilakukan dengan menganut asas akuntabilitas, 
transparan dan auditabilitas; 

6) Setiap akhir tahun Rektor ITB Semarang wajib menyampaikan laporan keuangan dan 
mempertanggung jawabkan kepada Pengurus Yayasan. 

 
BAB XVI  

PENGAWASAN 
 

Pasal 106 
 

1) Pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya di lingkungan ITB Semarang 
dilaksanakan melalui pengawasan fungsional dan pengawasan melekat; 

2) Pengawasan melekat dilaksanakan oleh setiap pimpinan unit kerja di lingkungan ITB 
Semarang terhadap semua fungsi pengelolaan sumber daya yang berada di bawah 
wewenang dan tanggung jawabnya; 

3) Pengawasan melekat di lingkungan ITB Semarang dikoordinasikan  oleh Wakil 
Rektor yang relevan yang ditetapkan oleh Rektor. 
 

Pasal 107 
 

1) Tata cara pengawasan mutu, daya guna dan hasil guna di ITB Semarang ditetapkan 
oleh Rektor dengan pertimbangan Senat Institut; 

2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penilaian 
berkala yang meliputi kurikulum, mutu dan jumlah tenaga dosen dan tenaga 
kependidikan, keadaan mahasiswa, pelaksanaan pendidikan, sarana dan prasarana, 
tatalaksana administrasi akademik, kepegawaian, keuangan dan kerumahtanggaan; 

3) Langkah-langkah pembinaan selanjutnya ditetapkan oleh Rektor berdasarkan hasil 
pengawasan mutu, daya guna dan hasil guna, sehingga terjadi peningkatan mutu. 
 

BAB XVII  
PENJAMINAN MUTU DAN AKREDITASI 

 
Pasal 108 

 
Pendidikan tinggi yang bermutu merupakan pendidikan tinggi yang menghasilkan 
lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu 
pengetahuan, teknologi dan/atau seni yang berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara. 
Untuk mencapai pendidikan yang bermutu tersebut ITB Semarang melakukan: 
1) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yakni kegiatan sistemik  penjaminan mutu 

pendidikan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan 
meningkatkan penyelenggaraan pendidikan secara berencana dan berkelanjutan. 
Dalam kegiatan operasional SPMI di ITB Semarang dilaksanakan oleh Lembaga 
Penjaminan Mutu Internal (LPMI); 

2) Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) juga melakukan penyiapan administratif 
yang berkaitan dengan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau Akreditasi 
yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) 
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dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi (LAM-PT) atau nama lain; 
3) Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LMPI) selain menyiapkan seperti tersebut  

dalam ayat (2), juga melakukan penyiapan administratif yang berkaitan dengan 
penjaminan mutu eksternal selain yang dilakukan BAN-PT/LAM-PT atau nama lain, 
diataranya ISO 9001: 2015. 

 
BAB XVIII 

KERJASAMA ANTAR PERGURUAN TINGGI DAN INSTITUSI LAIN 
 

Pasal 109 
 

1) Dalam pelaksanaan kegiatan akademik, ITB Semarang menjalin kerjasama dengan 
perguruan tinggi dan/atau lembaga pemerintah, Dunia Usaha dan Industri maupun 
lembaga-lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri; 

2) Kerjasama dilakukan secara melembaga oleh ITB Semarang, Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian kepada Masyarakat yang ditangani oleh kelompok pelaksana yang 
dikoordinasikan oleh Rektor; 

3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di atas berbentuk: 
a) Kontrak manajemen; 
b) Program kembaran; 
c) Program kuliah bersama dan  pemindahan kredit; 
d) Program magang/praktek kerja/KKL; 
e) Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat; 
f) Tukar menukar dosen dan mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik 

baik dengan Perguruan Tinggi di dalam negeri maupun dengan Perguruan Tinggi 
Luar Negeri; 

g) Pemanfaatan sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik; 
h) Penerbitan bersama karya ilmiah/jurnal; 
i) Penyelenggaraan bersama seminar atau kegiatan ilmiah lain; 
j) Kerjasama dan kontrak kerja yang sesuai dengan peraturan dan fungsi ITB 

Semarang; 
k) Bentuk kerjasama lain yang dipandang perlu. 

4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sepanjang tidak 
mengganggu tugas pokok ITB Semarang; 

5) Tata cara pelaksanaan kerjasama diatur oleh Rektor; 
6) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khususnya berkenaan 

dengan kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain di luar negeri 
disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

7) Dalam rangka pembinaan pendidikan tinggi, ITB Semarang dapat memberi bantuan 
kepada perguruan tinggi dan/atau lembaga/institusi lain. 

 
BAB XIX 

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP 
 

Pasal 110 
 

1) Ketentuan dalam Statuta harus ditaati oleh semua warga ITB Semarang; 
2) Hal-hal yang belum diatur dalam Statuta ini akan ditentukan kemudian dalam 

peraturan tersendiri yang tidak bertentangan dengan Statuta ini dan perundang-
undangan yang berlaku. 
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Pasal 111 
 

1) Masa berlaku Statuta ini adalah 10 (sepuluh) tahun dan dapat diadakan peninjauan 
kembali setelah 5 (lima) tahun sejak mulai diberlakukan; 

2) Perubahan Statuta hanya dapat dilakukan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan 
Senat Institut dan perubahan itu baru berlaku setelah disetujui oleh Pengurus Yayasan 
Pendidikan Tri Mulia Utama Semarang (YPTMUS); 

3) Statuta ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 
 
 

Ditetapkan di Semarang 
Pada Tanggal 6 April 2019 

YAYASAN PENDIDIKAN TRI MULIA 
UTAMA SEMARANG 

Ketua, Sekretaris, 
 
             
 

  Kusmanto., SE., M.M Dr. Heru Yulianto., SE., M.M 


