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MUKADIMAH 

 
ومن أنفسنا شرور من با عوذ و ستغفره و ستعينھ و نحمده مد ا إن

أعمالنا ئات ف, س هللا ده لھمن ادي فال يضلل ومن لھ مضل إلھ, ال ال أن د وأش

ورسولھ عبده محمدا أن د وأش هللا مإال تبع ومن ابھ وأ آلھ وع عليھ هللا ص

ا كث سليما وسلم الدين يوم إ عد, بإحسان  .أما

Islam menempatkan ilmu pada kedudukan yang tinggi, menuntut dan 
mengajarkan ilmu dikategorikan termasuk amal ibadah yang paling utama dan 
paling mulia. Dengan ilmu hamba dapat mengenal Allah dan pondasi-pondasi 
akidah lainnya dengan benar; dapat mengetahui dan menunaikan hak dan 
kewajibannya sebagai makhluk Allah dan entitas sosial; dapat melaksanakan 
upaya-upaya perbaikan dan peningkatan mutu dan kesalehan umat secara baik 
dan benar serta; dapat bersikap bijaksana dan sabar menghadapi berbagai 
persoalan dan tantangan dalam setiap aktifitas menuju cita-cita yang mulia. 
Ilmu merupakan pondasi terdasar untuk membangun kemajuan dan kejayaan 
bangsa. 

Pendidikan sebagai usaha mencerdaskan bangsa merupakan aspek 
terpenting dari pembangunan nasional.Pemerintah Republik Indonesia dalam 
rangka percepatan dan pemerataan pendidikan memberikan kesempatan yang 
lebih besar kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan 
pendidikan nasional. 

Penyelenggaraan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) As-Sunnah 
merupakan bentuk amal jariah dan usaha pengabdian Yayasan Ar-Risalah Al-
Khairiyah kepada Allahdalam mendalami, mengamalkan, dan 
menyebarluaskan risalah-Nya yang suci; serta peran serta Yayasan dalam 
membangun bangsa Indonesia yang berilmu, beriman, dan bertakwa. 

Dalam mengemban tugas demi mencapai tujuan tersebut, dan sebagai 
pedoman dasar penyelenggaraan STAI As-Sunnah, maka dengan mengharap 
taufik, inayah, keridaan Allah disusunlah Statuta STAI As-Sunnah berdasarkan 
Alquràn al-Karim dan Sunnah Rasulullah  sesuai pemahaman Salaf ash-Shalih 

serta perundang-undang yang berlaku sebagai berikut : 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Statuta ini, yang dimaksud dengan:  

1. Yayasan Ar-Risalah Al-Khairiyah ialah badan penyelenggara STAI As-
Sunnah, bergerak di bidang sosial, keagamaan, dan pendidikan. 
Selanjutnya disingkat Yayasan. 

2. Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah ialah satuan Pendidikan Tinggi 
Islam yang berdomisili di Tanjung Morawa, kabupaten Deli Serdang, 
provinsi Sumatera Utara, dan diselenggarakan oleh Yayasan Ar-Risalah 
Al-Khairiyah, selanjutnya disingkat STAI As-Sunnah. 

3. Statuta STAI As-Sunnah adalah pedoman dasar yang dipakai sebagai 
acuan untuk merencanakan, mengembangkan, menyelenggarakan 
kegiatan fungsional, serta menjadi rujukan peraturan akademik, tata 
tertib kehidupan kampus, prosedur operasional dan peraturan lainnya. 

4. Kurikulum STAI As-Sunnah adalah kurikulum yang ditetapkan sendiri 
oleh STAI As-Sunnah sesuai dengan sasaran Program Studi dengan 
berpedoman kepada Undang-undang dan peraturan yang berlaku secara 
nasional. 

5. Sistem Kredit Semester selanjutnya disingkat SKS adalah sistem kredit 
untuk suatu program studi dari suatu jenjang pendidikan yang 
menggunakan semester sebagai unit waktu terkecil.  

6. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan 
terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya. 

7. Seminar adalah pertemuan atau persidangan untuk membahas suatu 
masalah di bawah pimpinan ahli (guru besar, pakar, dan sebagainya). 

8. Simposiumadalah pertemuan dengan beberapa pembicara yang 
mengemukakan pidato singkat tentang topik tertentu atau tentang 
beberapa aspek dari topik yg sama; 

9. Diskusi panel adalah diskusi yang dilakukan oleh sekelompok orang (yg 
disebut panelis) yang membahas suatu topik yang menjadi perhatian 
umum di hadapan khalayak, dan khalayak diberi kesempatan untuk 
bertanya atau memberikan pendapat; 

10. Lokakaryaadalahpertemuan antarahli dengan maksud untuk membahas 
suatu masalah dalam bidang keahliannya;  
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11. Sivitas Akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa 
STAI As-Sunnah. 

12. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas 
mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu 
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan 
pengabdian kepada masyarakat. 

13. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada STAI 
As-Sunnah. 

14. Pelaksana Administrasi adalah satuan pelaksana pengelola administrasi 
guna menunjang jalannya tugas dan fungsi STAI As-Sunnah. 

15. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unsur penunjang pada STAI As-
Sunnah yang merupakan perangkat pelengkap di bidang pendidikan, 
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di luar Prodi.  

16. Alumni STAI As-Sunnah adalah seorang yang telah tamat program 
pendidikan di STAI As-Sunnah. 

17. Ketua STAI As-Sunnah selanjutnya disingkat Ketua ialah 
penanggungjawab utama yang melaksanakan arahan serta kebijakan 
umum, menetapkan peraturan, norma dan tolok ukur penyelenggaraan 
pendidikan atas dasar persetujuan Senat STAI As-Sunnah dan Yayasan. 

18. Senat STAI As-Sunnah selanjutnya disingkat Senat merupakan badan 
normatif dan perwakilan tertinggi pada STAI As-Sunnah. 

19. Kebebasan akademik termasuk kebebasan mimbar akademik dan 
otonomi keilmuan merupakan kebebasan yang dimiliki anggota sivitas 
akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan 
pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni 
secara bertanggung jawab dan mandiri. 

20. Tridharma Perguruan Tinggi ialah tugas utama perguruan tinggi yang 
terdiri atas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

21. Dewan Penyantun ialah majelis yang terdiri atas sejumlah tokoh 
masyarakat yang diadakan untuk ikut mengasuh dan membantu 
memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh STAI As-Sunnah. 

22. Peraturan Ketua adalah peraturan yang dibuat Ketua setelah mendapat 
pertimbangan dari Senat. 



Statuta STAI As-Sunnah| 4 

 

BAB II 

NILAI DASAR, VISI, MISI, DAN TUJUAN 

Bagian Pertama 

Nilai Dasar 

Pasal 2 

Nilai dasar STAI As-Sunnah ialah: bersikap, berbuat, dan bertingkah laku 
sesuai dengan Alquràn dan Hadis berdasarkan pemahaman salafus shaleh 
(Ahlussunnah wal jama’ah). 

Bagian Kedua 

Visi 

Pasal 3 

Visi STAI As-Sunnah ialah menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam yang unggul 
dan profesional dalam pendidikan Islam dan Dakwah serta berdaya saing 
tinggi dalam lingkup Indonesia pada tahun 2020. 

Bagian Ketiga 

Misi 

Pasal 4 

Misi STAI As-Sunnah ialah: 
a. Membangun sistem manajemen perguruan tinggi yang unggul dan 

menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu serta pembinaan 
kemahasiswaan yang komprehensif dalam rangka meningkatkan daya 
saing STAI dalam lingkup Indonesia. 

b. Mencetak generasi muda menjadi sarjana muslimyang berkualitas, 
mandiri, bermanfaat bagi masyarakat dan istiqamah dalam menerapkan 
nilai-nilai Islam serta berdaya saing tinggi dalam lingkup Indonesia. 

c. Mendalami, mengembangkan dan menyebarluaskan ajaran Islam untuk 
dihayati dan diamalkan oleh warga STAI As-Sunnah dan masyarakat. 

d. Meningkatkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam 
bidang pendidikan dan dakwah. 
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Bagian Keempat 

Tujuan 

Pasal 5 

Tujuan STAI As-Sunnah ialah:  

a. STAI As-Sunnah memiliki sistem manajemen perguruan tinggi yang 
unggul. 

b. Terselenggaranya program pendidikan tinggi yang bermutu dan 
pembinaan kemahasiswaan yang komprehensif dalam rangka 
meningkatkan daya saing STAI dalam lingkup Indonesia. 

c. Lahirnya sarjana muslim yang berkualitaas, memiliki karakter 
kepemimpinan, bermanfaat bagi masyarakat, dan istiqamah menerapkan 
ajaran Islam serta berdaya saing tinggi. 

d. Ajaran Islam dihayati dan diamalkan oleh civitas akademika STAI As-
Sunnah dan masyarakat. 

e. Meningkatnya kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 
dalam bidang pendidikan Islam dan dakwah. 

f. Terwujudnya peran serta STAI As-Sunnah dalam memajukan bangsa 
dan negara yang adil, makmur yang mendapatkan ridha Allah. 

g. Terlaksananya kegiatan pengembangan dan penyebarluasan ajaran 
Islam di tengah masyarakat. 
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BAB III 

IDENTITAS 

Bagian Pertama 

Nama dan Tempat Kedudukan 

Pasal 6 

Satuan pendidikan ini bernama Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah, dan 
disingkat STAI As-Sunnah. 

Pasal 7 

STAI As-Sunnah berkedudukan di Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, 
Indonesia. 

Bagian Kedua 

Tanggal Bulan dan Tahun Didirikan  

Pasal 8 

STAI As-Sunnah didirikan pada tanggal tiga Robi’ul Awwaltahun seribu empat 
ratus tiga puluh tiga Hijriah, bertepatan dengan tanggal dua puluh tujuh 
Januari tahun dua ribu dua belas Masehi. 

Bagian Ketiga 

Lambang 

Pasal 9 

STAI As-Sunnah memiliki lambang sebagaimana berikut: 

 
 

Pasal 10 

Lambang STAI As-Sunnah sebagaimana dimaksud pasal 9 terdiri atas unsur-
unsur yang memiliki pengertian sebagai berikut: 
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a. bintang persegi delapan gabungan dua persegi empat yang melatari 
elemen lainnya melambangkan Alquràn dan Hadis sebagai dasar dasar 
utama visi, misi, dan tujuan STAI As-Sunnah; 

b. warna hijau tua melambangkan kematangan jiwa dan kedalaman 
berfikir; 

c. warna emas isi bintang persegi delapan melambangkan ketinggian cita-
cita mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil’ālamïn. 

d. lingkaran hijau dengan tulisan dengan nama STAI As-Sunnah dalam 
dua bahasa menunjukkan sikap luwes, fleksibel, dan dinamis.   

e. tulisan As-Sunnah dalam bahasa Arab dengan khat Kufi melambangkan 
jati diri stai as-sunnah sebagai satuan pendidikan tinggi Islam; 

f. konfigurasi benteng kokoh dari tulisan arab as-sunnah melambangkan 
kekokohan prinsip dan penguasaan ilmu, kekuatan bangsa dan sumber 
daya pertahanan bangsa; 

g. dua menara dalam konfigurasi benteng melambangkan dua karakter 
unggulan tujuan pendidikan stai as-sunnah: ulama dan intelek; 

h. kitab yang terbuka di atas benteng kokoh melambangkan sikap ilmiyah 
dan disiplin dalil. 

i. Warna putih yang melatari konfigurasi khat as-sunnah dan kitab 
melambangkan ketulusan dan keikhlasan dalam berilmu, beramal dan 
berdakwah. 

Bagian Keempat 

Bendera 

Pasal 11 

STAI As-Sunnah memiliki bendera dengan spesifikasi sebagaimana berikut:  

a. berbentuk persegi panjang, yang lebarnya dua pertiga kali panjangnya;  
b. berwarna dasar putih, melambangkan keikhlasan dan ketulusan;  
c. di tengah-tengah bendera STAI As-Sunnah terpampang lambang STAI 

As-Sunnah; dan  
d. di bawah lambang STAI As-Sunnah terdapat tulisan STAI As-Sunnah 

Deli Serdang. 

 



Statuta STAI As-Sunnah| 8 

 

Bagian Kelima 

Busana Akademik 

Pasal 12 

Busana Upacara Akademik bagi pimpinan STAI As-Sunnah, Senat STAI As-
Sunnah, dan Wisudawan diatur dengan peraturan tersendiri yang ditetapkan 
oleh Ketua STAI As-Sunnah dengan persetujuan senat. 

 
Bagian Keenam 

Pola Ilmiah Pokok 

Pasal 13 

STAI As-Sunnah memiliki pola ilmiah pokok pada rumpun ilmu-ilmu Islam 
dan ilmu sosial humaniora yang bernafaskan Islam,berdasarkan pemahaman 
Ahlussunnah wal jama’ah. 
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BAB IV 

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI 

Bagian Pertama 

Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan 
Paragraf Satu : Program Pendidikan 

Pasal 14 

(1) STAI As-Sunnah menyelenggarakan pendidikan Akademik; 
(2) Pendidikan Akademik yang diselenggarakan di STAI As-Sunnah adalah 

program sarjana; 
(3) Program pendidikan lainnya dapat diselenggarakan dengan keputusan 

ketua STAI As-Sunnah atas pertimbangan senat STAI As-Sunnah dan 
persetujuan Yayasan; 

(4) Usulun penyelenggaraan program pendidikan lain sesuai dengan 
perkembangan STAI As-Sunnah dan harus didukung oleh studi kelayakan. 

(5) Pelaksaan ayat (3) dan (4) pasal ini disesuaikan dengan Undang-Undang 
dan peraturan pemerintah yang berlaku. 

Pasal 15 

(1) Program sarjana pada STAI As-Sunnah terdiri atas Program Studi  
Pendidikan Bahasa Arab dan Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam; 

(2) Program Studi lain dapat dibuka dengan keputusan ketua STAI As-
Sunnah atas pertimbangan senat STAI As-Sunnah dan persetujuan 
Yayasan sesuai dengan perkembangan STAI As-Sunnah berdasarkan studi 
kelayakan; 

(3) Pembukaan program studi baru dilakukan ketua dengan membentuk tim 
untuk mengkaji kemungkinan pembukaan program studi berdasarkan 
persyaratan yang ditetapkan Direktur Jenderal; 

(4) Hasil kajian tim pembentukan program studi baru berupa naskah 
akademik tentang usulan pembukaan program studi baru diajukan kepada 
ketua; 

(5) Ketua mengajukan naskah usulan pembukaan program studi baru kepada 
senat untuk dipertimbangkan; 

(6) Ketua mengajukan permohonan izin kepada Direktur Jendral setelah 
mendapat persetujuan Yayasan. 
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Paragraf Dua : Kurikulum 

Pasal 16 

(1) Kurikulum disusun dengan memperhatikan jenjang dan jenis pendidikan, 
kompetensi lulusan Program Studi, serta upaya pencapaian 
aktualisasiajaran Islam sesuai dengan visi dan misi STAI As-Sunnah serta 
berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.  

(2) Ketua mengajukan naskah kurikulum kepada senat dan yayasan untuk 
dipertimbangkan; 

(3) Program Studi menjalankan kurikulumsetelah ditetapkan ketua; 
(4) Peninjauan kurikulum wajib dilakukan sekali dalam empat tahun sekali; 
(5) Peninjauan kurikulum dapat dilakukan kurang dari empat tahun apabila 

dipandang perlu; 
(6) Kurikulum disusun mengacu pada kompetensi lulusan yang diharapkan.  
(7) Kompetensi lulusan meliputi aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan.  
(8) Kompetensi lulusan dikelompokan menjadi tiga, yaitu kopetensi dasar, 

kopetensi utama dan kopetensi tambahan.  
(9) Kompetensi dasar ialah kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan 

STAI As-Sunnah; kompetensi utama ialah kompetensi yang menjadi ciri 
khas Program Studi dan wajib dimilliki setiap lulusan Program Studi; dan 
kompetensi tambahan ialah kompetensi di luar kompetensi dasar dan 
kompetensi utama yang ditetapkan oleh Program Studi atau yang dipilh 
oleh mahasiswa.  

(10) Kurikulum disusun dengan mempertimbangkan pendapat pimpinan 
Program Studi, para ahli di bidang yang bersangkutan baik lokal, nasional 
maupun internasional, masyarakat profesi, pengguna lulusan dan/atau 
mahasiswa.  

(11) Kurikulum yang ditetapkan bersifat fleksibel sehingga memungkinkan 
para mahasiswa mempunyai banyak pilihan terutama di bidang 
kompetensi tambahan.  

Paragraf Tiga : Kalender Akademik 

Pasal 17 

(1) Tahun Akademik bagi penyelenggaraan pendidikan dimulai pada bulan 
Agustus dan berakhir pada bulan Juli; 

(2) Tahun Akademik dibagi dalam dua semester, setiap semester minimum 16 
(enam belas) minggu;  
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(3) Kalender akademik ditetapkan oleh Ketua STAI As-Sunnah setelah 
mendapatkan pertimbangan senat dan persetujuan yayasan; 

(4) Apabila diperlukan, dapat dibuka semester pendek yang ketentuan 
teknisnya ditetapkan Ketua STAI As-Sunnah dengan memperhatikan 
peraturan yang berlaku. 

Paragraf Empat : Tata Cara Penyelenggaraan Perkuliahan 

Pasal 18 

(1) Penyelenggaraan perkuliahan dilakukan dengan menerapkan Sistem Kredit 
Semester (SKS).  

(2) Penyelenggaraan perkuliahan dapat dilakukan dalam bentuk tatap muka, 
kegiatan terstruktur dan kegiatan mandiri seperti seminar, simposium, 
diskusi panel, lokakarya, praktikum, tutorial, dan/atau perkuliahan umum, 
penggunaan electronic learning, kuliah kerja nyata, kegiatan kokulikuler, dan 
sebagainya.  

(3) Beban studi minimum dan masa studi maksimum untuk menyelesaikan 
suatu Program Studi dalam setiap program pendidikan ditetapkan oleh 
Ketua STAI As-Sunnah sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang 
berlaku.  

(4) Kebijakan akademik STAI As-Sunnah yang lebih rinci ditetapkan dengan 
Keputusan Ketua, dituangkan dalam buku pedoman akademik.  

Paragraf Lima : Bahasa Pengantar 

Pasal 19 

(1) Bahasa pengantar perkuliahan menggunakan Bahasa Arab dan Bahasa 
Indonesia.  

(2) Apabila diperlukan, bahasa asing lainnya dapat digunakan.  

 

Paragraf Enam : Sistem Evaluasi Pendidikan 

Pasal 20 

(1) Evaluasi hasil belajar didasarkan pada penilaian terhadap kemajuan dan 
kemampuan mahasiswa.  

(2) Penilaian ini dilakukan secara berkala dan dapat berbentuk ujian, 
pelaksanaan tugas, praktikum, dan pengamatan dosen dan/atau kegiatan 
lainnya sesuai kekhususan bidang/mata kuliah.  
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(3) Penilaian dapat dilaksanakan pada setiap akhir pokok bahasan, tengah 
semester, akhir semester, atau gabungan kegiatan-kegiatan terstruktur 
lainnya.  

(4) Evaluasi hasil belajar harus meliputi aspek pengetahuan, sikap dan 
perilaku, dan keterampilan.  

(5) Ujian akhir program diselenggarakan melalui ujian komprehensif dan ujian 
skripsi yang ditetapkan oleh masing-masing Program Studi.  

(6) Evaluasi hasil belajar menghasilkan nilai yang dinyatakan dalam huruf A, 
B, C, D, E yang masing-masing setara dengan angka 4, 3, 2, 1, 0.  

(7) Program Studi menetapkan standar minimum mutu soal ujian dan standar 
minimum prosedur penyelenggaraan ujian untuk menjamin transparansi 
dan obyektivitas penilaian kemajuan dan kemampuan mahasiswa.  

(8) Program Studi menetapkan prosedur penyelesaian masalah apabila terjadi 
sengketa antara mahasiswa dan dosen dalam pelaksanaan dan hasil ujian.  

(9) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai 
dengan ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Ketua STAI As-Sunnahyang 
dimuat dalam Buku Pedoman Akademik.  

Pasal 21 

(1) Mutu hasil belajar setiap lulusan merupakan prioritas program 
penyelenggaraan pendidikan di STAI As-Sunnah. 

(2) STAI As-Sunnah memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa setiap 
mahasiswa yang dinyatakan lulus oleh STAI As-Sunnah telah memiliki 
mutu dan daya saing yang tinggi.  

(3) Untuk memberikan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), STAI 
As-Sunnah menetapkan standar kompetensi lulusan untuk setiap Program 
Studi.  

(4) Standar minimum mutu lulusan STAI As-Sunnah adalah sebagai berikut:  
 Aspek Pengetahuan : 

a. Memahami dan menerapkan bahasa Arab secara  lisan dan tulisan 
sesuai kaedah yang benar. 

b. Memiliki pengetahuan luas dan mendalam tentang ajaran agama 
Islam. 

c. Memahami metodologi studi Islam yang benar sebagai modal 
utama dalam mengkaji dan menerapkan ajaran Islam dalam 
kehidupan pribadi dan masyarakat. 

d. Mampu menganalisa dan mengevaluasi prospek kehidupan 
(beragama) manusia dan interaksinya dengan masyarakat luas. 
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 Aspek Sikap : 
a. Beriman, bertakwa dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai 

Alquran dan sunnah. 
b. Mematuhi aturan-aturan sosial yang berlaku, toleransi terhadap 

keragaman agama, budaya, suku, ras, golongan sosial ekonomi, 
menerapkan nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara demi terwujudnya 
persatuan NKRI. 

c. Memiliki sikap ilmiah, professional, berjiwa leadership, 
interpreneurship, kemampuan belajar mandiri, dan kemampuan 
kerjasama lintas budaya.  
 

 Aspek Keterampilan : 
a. Terampil berkomunikasi dan mengelola informasi secara efektif 

untuk mewujudkan keberhasilan dakwah dan pendidikan Islam. 
b. Hafal 7 Juz Alquran dengan baik dan benar. 
c. Terampil mengolah, menyajikan dan menghasilkan karya 

(penelitian) ilmiah. 
d. Mampu mendeskripsikan, menganalisis dan memecahkan masalah 

sosial keagamaan. 
e. Berfikir logis, sistematis, ilmiah, kreatif dan inovatif. 
f. Terampil berbahasa Arab secara aktif; lisan dan tulisan. 
g. Terampil mengolah data berbasis IT. 

(5) Setiap Program Studi dapat menetapkan standar kompetensi lulusan 
masing-masing sebagai tambahan atas standar kompetensi lulusan yang 
ditetapkan STAI As-Sunnah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai 
Program Studi yang bersangkutan.  

(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) 
ditetapkan dengan keputusan Ketua STAI As-Sunnah.  

Paragraf tujuh : 

Administrasi Akademik 

Pasal 22 

(1) Administrasi akademik merekam dan menyimpan layanan pendidikan 
yang diberikan kepada mahasiswa serta hasilnya mulai dari penerimaan 
mahasiswa baru, penyelenggaraan perkuliahan, ujian sampai pemberian 
ijazah serta pelaporan.  
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(2) Administrasi akademik dilaksanakan dengan menggunakan sistem 
informasi manajemen berbasis teknologi modern sehingga mencapai tingkat 
pelayanan prima.  

Paragraf delapan : 

Penerimaan Mahasiswa 

Pasal 23 

(1) Untuk menjadi mahasiswa seorang calon harus memiliki Surat Tanda Tamat 
Belajar Pendidikan Menengah Atas dan memenuhi persyaratan yang 
ditentukan oleh STAI As-Sunnah; 

(2) Penerimaan mahasiswa baru dilakukan melalui jalur Seleksi Penerimaan 
Mahasiswa Baru reguler dan Seleksi Khusus untuk calon mahasiswa 
berprestasi dengan memperhatikan daya tampung; 

(3) Penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru tidak membedakan jenis 
kelamin, suku, ras, kedudukan sosial dan tingkat kemampuan ekonomi 
dengan berpedoman kepada penerapan aturan syari’at Islam; 

(4) Penerimaan mahasiswa baru dapat dilakukan setiap semester dalam satu 
tahun akademik.  

(5) Mahasiswa pindahan dapat diterima setelah memenuhi persyaratan dan 
prosedur yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku. 

(6) Warga Negara Asing dapat diterima menjadi mahasiswa setelah memenuhi 
persyaratan dan prosedur yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku. 

Paragraf Sembilan : 

Upacara Akademik dan Upacara Resmi Lainnya 

Pasal 24 

(1) Upacara akademik diselenggarakan oleh STAI As-Sunnah dalam sidang 
Senat terbuka, dipimpin oleh Ketua Senat.  

(2) Upacara akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  adalah wisuda 
sarjana. 

(3) Upacara akademik yang dilaksanakan STAI As-Sunnah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan tata cara sesuai Syariat 
Islam.  

(4) Tata cara dan penggunaan atribut upacara akademik ditetapkan dengan 
keputusan Ketua setalah mendapat persetujuan Senat.  
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Pasal 25 

Upacara resmi lainnya diselenggarakan oleh STAI As-Sunnah pada kegiatan:  

a. Pelantikan Ketua;  
b. Pelantikan pejabat Sekolah Tinggi;  
c. Penganugerahan penghargaan;  
d. Pembukaan kuliah perdana;  
e. Penerimaan tamu-tamu resmi STAI As-Sunnah; dan lain-lain yang 

ditetapkan Ketua.  

Pasal 26 

(1) Tata cara penyelenggaraan kegiatan akademik secara lebih rinci diuraikan 
dalam Peraturan Akademik; 

(2) Peraturan Akademik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun 
oleh Senat dan ditetapkan oleh Ketua. 

Bagian Kedua 

Penyelenggaraan Kegiatan Penelitian 

Pasal 27 

(1) Kegiatan penelitian pada STAI As-Sunnah merupakan kegiatan bersifat 
terpadu yang diarahkan untuk menunjang dan mengembangkan kegiatan 
pendidikan, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat; 

(2) Penelitian diselenggarakan secara terencana dan akuntabel yang ditujukan 
untuk menghasilkan hasil-hasil penelitian yang bermutu ilmiah tinggi dan 
dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pengembangan ilmu 
pengetahuan dan/atau pemecahan masalah di masyarakat.  

(3) Penelitian dilakukan dengan mengikuti kaedah dan etika keilmuan pada 
masing-masing bidang ilmu; 

(4) Hasil penelitian dipublikasikan dalam majalah ilmiah dan atau media 
elektronik yang mudah diakses oleh masyarakat; 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan penelitian 
diatur dalam pedoman penelitian yang ditetapkan oleh Ketua STAI As-
Sunnah. 
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Bagian Ketiga 

Penyelenggaraan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat 

Pasal 28 

(1) Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan pemanfaatan, 
pendayagunaan, dan pengembangan ilmu agama, ilmu pengetahuan 
umum, teknologi, budaya dan seni Islam dalam upaya meningkatkan 
kesejahteraan umat manusia. 

(2) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan melalui lembaga, program 
studi, kelompok dosen atau perorangan, kelompok peserta didik atau 
perorangan; 

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat 
diatur dalam pedoman pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan 
oleh Ketua STAI As-Sunnah; 
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BAB V 
KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, 

OTONOMI KEILMUAN, INTEGRITAS AKADEMIK DAN KODE ETIK 

Bagian Pertama 

Kebebasan Akademik  

Pasal 29 

(1) Kebebasan akademik merupakan kebebasan yang dimiliki Sivitas 
Akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan 
dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan syariat 
Islammenurut pemahaman Ahlus-Sunnah wal Jama’ah secara bertanggung 
jawab dan mandiri.  

(2) Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan 
akademik yang memungkinkan Sivitas Akademika menyampaikan pikiran 
dan pendapat di kampus STAI As-Sunnah sesuai dengan adab menuntut 
ilmu dan syariat Islam.  

(3) Ketua menjamin dan mengupayakan agar Sivitas Akademika dapat 
melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik 
dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai 
dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh adab menuntut ilmu dan syariat 
Islam. 

(4) Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar 
akademik, Sivitas Akademika harus mengupayakan agar kegiatan dan 
hasilnya dapat meningkatkan pelaksanaan kegiatan akademik STAI As-
Sunnah. 

(5) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, Sivitas Akademika bertanggung 
jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya. 

(6) Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar 
akademik, Ketua dapat mengizinkan penggunaan sumberdaya STAI As-
Sunnah sepanjang kegiatan tersebut tidak ditujukan untuk merugikan orang 
lain dan/atau untuk memperoleh keuntungan materi bagi pribadi yang 
melakukannya.  

(7) Senat setelah mendapat persetujuan dari Yayasan menetapkan pengaturan 
kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dengan berpedoman 
pada terwujudnya pengembangan diri Sivitas Akademika, ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau kemanusiaan yang sesuai dengan 
adab menuntut ilmu dan syariat Islam.  
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Bagian Kedua 

Otonomi Keilmuan  

Pasal 30 

(1) Otonomi keilmuan merupakan kegiatan keilmuan yang berpedoman pada 
norma keilmuan Islam yang harus ditaati oleh Sivitas Akademika.  

(2) Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, STAI As-
Sunnah dan Sivitas Akademika berpedoman pada otonomi keilmuan.  

(3) Senat menetapkan pengaturan perwujudan otonomi keilmuan di STAI As-
Sunnah setelah mendapat persetujuan dari Yayasan.  

Bagian Ketiga 

Integritas Akademik  

Pasal 31 

(1) Integritas akademik merupakan keikhlasan, ketaatan pada dalil dan kaidah, 
kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab yang harus dimiliki oleh 
Sivitas Akademika STAI As-Sunnah dalam melaksanakan kegiatan 
akademik.  

(2) Integritas akademik merupakan prinsip dasar yang harus menjadi acuan 
bagi seluruh kegiatan akademik di STAI As-Sunnah.  

(3) Dosen, peneliti, dan mahasiswa STAI As-Sunnah wajib menaati ketentuan 
integritas akademik.  

(4) Senat menetapkan ketentuan yang menyangkut integritas akademik Sivitas 
Akademika setelah mendapat persetujuan dari Yayasan.  

Bagian Keempat 

Kode Etik  

Pasal 32 

(1) Setiap warga kampus wajib menaati dan menjunjung tinggi syariat Islam, 
adab menuntut ilmu dan akhlak karimah dalam berbicara, berpenampilan, 
berpakaian, bersikapdan berperilaku.  

(2) Setiap warga kampus wajib menjaga dan menjunjung tinggi kredibilitas 
penuntut ilmu, menjauhi dosa-dosa besar dan tidak melakukan dosa kecil 
dengan sengaja serta menghindari hal-hal yang dapat menurunkan wibawa 
ilmu dan penuntut ilmu. 
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(3) Setiap warga kampus wajib menjaga kejujuran akademik; tidak melakukan 
hal-hal seperti: memperoleh ijazah dari lembaga pendidikan yang tidak 
kredibel; melakukan plagiat karya ilmiah; menggunakan ijazah, gelar 
akademik atau sebutan lulusan yang tidak sesuai dengan peraturan 
dan/atau berbagai tindakan ketidakjujuran ilmiah lainnya.  

(4) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, 
dan otonomi keilmuan, Sivitas Akademika bertanggung jawab secara 
pribadi dan tidak merugikan STAI As-Sunnah. 

(5) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan 
otonomi keilmuan diarahkan untuk memantapkan pengembangan ilmu 
pengetahuan Islam dan teknologi serta seni yang bernafaskan Islam sesuai 
dengan manhaj Ahlusunah waljamaah.  

(6) STAI As-Sunnah menjunjung tinggi adab menuntut ilmudan adab 
berkhilafiah sesuai dengan kaidah ilmu syar'i. 

(7) Adab menuntut ilmu dan adab berkhilafiah ditanamkan oleh STAI As-
Sunnah kepada mahasiswa sejak awal perkuliahan dan dalam berbagai 
kegiatan akademik lainnya.  

(8) Senat menetapkan dan menjamin pelaksanaan kode etik yang wajib ditaati 
oleh warga kampus serta memeriksa pelanggaran kode etik yang dilakukan 
oleh warga kampus.  

 

Bagian Kelima 

Sanksi  

Pasal 33 

(1) Warga kampus yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi sesuai 
peraturan, hukum, dan perundang-undangan.  

(2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa 
pelanggaran terhadap syariat Islam, kode etik akademik, perusakan sarana 
dan prasarana STAI As-Sunnah. 

(3) Pencabutan gelar akademik dan/atau sebutan lulusan yang diperoleh dari 
STAI As-Sunnah karena pelanggaran etika akademik hanya dapat 
dilakukan oleh Ketua atas dasar pertimbangan tim yang ditunjuk untuk itu 
dan berdasarkan persetujuan Senat.  

(4) Setiap warga kampus bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan 
atas nama pribadi atau kelompok.  
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(5) Kegiatan Sivitas Akademika di luar kampus yang mengatasnamakan STAI 
As-Sunnah tanpa izin tertulis Ketua dapat dikenai sanksi.  

(6) Pemberian sanksi berupa pemecatan mahasiswa dilakukan oleh Ketua 
setelah mendapat persetujuan Senat.  

(7) Sivitas Akademika yang dikenakan sanksi diberi kesempatan membela diri 
pada forum yang dibentuk untuk keperluan itu.  

(8) Ketentuan rinci mengenai sanksi dan prosedur pemeriksaan terhadap 
warga kampus yang melanggar kode etik ditetapkan oleh Senat.  
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BAB VI 

GELAR DAN PENGHARGAAN 

Bagian Pertama 

 Pemberian Gelar  

Pasal 34 

(1) Mahasiswa yang telah menyelesaikan semua kewajiban dan/atau tugas 
yang dibebankan dalam mengikuti suatu Program Studi berhak 
mendapatkan ijazah, transkrip akademik dan gelar akademik.  

(2) Gelar akademik mengikuti ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama RI.  
(3) Gelar atau sebutan lulusan dicantumkan dalam ijazah.  
(4) Ijazah dan transkrip akademik dibuat dalam bahasa Indonesia dan apabila 

diperlukan dapat diberikan terjemahan resmi ijazah dan transkrip 
akademik dalam bahasa asing lainnya dari STAI As-Sunnah.  

(5) Bentuk, ukuran, isi, dan bahan ijazah, transkrip akademik serta 
kewenangan penandatanganan diatur dengan keputusan Menteri Agama 
Republik Indonesia.  

(6) Pedoman penerbitan ijazah dan transkrip akademik ditetapkan dengan 
keputusan Ketua dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.  

Bagian Kedua 

Pemberian Penghargaan 

Pasal 35 

(1) STAI As-Sunnah dapat memberikan penghargaan kepada dosen, 
mahasiswa, karyawan/pegawai (struktural dan fungsional), serta pihak 
lain, yang dinilai berjasa atau berprestasi dalam kegiatan Tri Darma 
Perguruan Tinggi.  

(2) Penghargaan dapat berupa penghargaan kesetiaan, penghargaan prestasi 
akademik dan/atau nonakademik, penghargaan/jasa yang luar biasa 
dalam bidang ilmu pengetahuan agama Islam, seni budaya Islam, dan 
kemanusiaan.  

(3) Penghargaan dapat diberikan kepada perorangan (warga Sivitas 
Akademika atau lainnya), lembaga pemerintah, atau lembaga 
nonpemerintah.  

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang pemberian penghargaan diatur dengan 
Surat Keputusan Ketua.  
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BAB VII 

SISTEM PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI 

Bagian Pertama 

Kedudukan, Fungsi, dan Tugas STAI As-Sunnah 

Pasal 36 

STAI As-Sunnah ialah satuan organisasi Pendidikan Tinggi Islam yang berada 
dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada pengurus Yayasan Ar-
Risalah Al-Khairiyah yang pembinaannya dilakukan langsung oleh Majelis 
Pembina Yayasan Ar-Risalah Al-Khairiyah bersama-sama dengan Pengurus 
Yayasan. 

Pasal 37 

Selaku pelaksana teknis program Yayasan Ar-Risalah Al-Khairiyah STAI As-
Sunnah memiliki tugas pokok melaksanakan pendidikan, penelitian, dan 
pengabdian kepada masyarakat di bidang pendidikan dan dakwah dan ilmu-
ilmu lain yang menunjang pendalaman dan pengembangan ilmu agama Islam 
dan dakwah.  

Pasal 38 

STAI As-sunnah menjalankan fungsi:  

a. perumusan kebijakan dan perencanaan program;  
b. penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengembangan 

ilmu keislaman dan seni, serta pengabdian kepada masyarakat;  
c. pembinaan sivitas akademika serta hubungan akademis ilmiah dan 

sosial sesuai dengan lingkungannya;  
d. pelaksanaan kerjasama STAI As-Sunnah dengan perguruan tinggi 

dan/atau lembaga-lembaga lain dalam dan luar negeri; dan  
e. pelaksanaan kegiatan pelayanan administratif.  
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Bagian Kedua 

 Organisasi STAI As-Sunnah 

Pasal 39 

Organisasi STAI As-Sunnah terdiri atas:  
1. Yayasan Ar-Risalah Al-Khairiyah; 
2. Senat STAI As-Sunnah; 
3. Satuan Pengawasan Internal (SPI); 
4. Unsur pimpinan: Ketua dan Wakil Ketua; 
5. Dewan Penyantun; 
6. Unsur pelaksana Akademik:   

a. Program Pendidikan; 
b. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat; 

7. Unsur pelaksana administrasi:  
a. Bagian Administrasi Keuangan; 
b. Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian; 
c. Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan; 
d. Bagian Pengelolaan Aset dan Kerumahtanggaan. 

8. Unsur pelaksana teknis:  
a. Perpustakaan; 
b. Pusat Teknologi Informasi dan Komputer; 
c. Pusat Penjamin Mutu; 
d. Pusat Pengembangan Bahasa; 
e. Laboratorium Bahasa; 
f. Laboratorium Micro Teaching; 
g. Pusat Bimbingan dan Konseling. 

9. Unsur  penunjang lain:  
a. Pesantren Mahasiswa; 
b. Hubungan Masyarakat; 
c. Badan usaha. 

Bagian Ketiga 

Yayasan Ar-Risalah Al-Khairiyah 

Pasal 40 

(1) Yayasan Ar-Risalah Al-khairiyah merupakan badan tertinggi di STAI As-
Sunnah, terdiri atas organ-organ Yayasan Ar-Risalah Al-khairiyah sebagai 
Badan Penyelenggara STAI As-Sunnah; 
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(2) Tugas utama Yayasan Ar-Risalah Al-khairiyahialah:  
a. Menetapkan arah kebijakan umum STAI As-Sunnah;  
b. Mengangkat dan memberhentikan pimpinan STAI As-Sunnah; 
c. Melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian umum atas 

pengelolaan STAI As-Sunnah; 
d. Melakukan penilaian kinerja pimpinan STAI As-Sunnah; 
e. Mendukung pelaksanaan rencana strategis dan program tahunan 

STAI As-Sunnah yang telah ditetapkan. 

Pasal 41 

Keanggotaan, tata kerja, dan kebijakan internal Yayasan Ar-Risalah Al-
khairiyah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 
Yayasan. 

Bagian Keempat 

Senat STAI As-Sunnah 

Pasal 42 

(1) Senat merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi STAI As-
Sunnah.  

(2) Senat mempunyai tanggung jawab untuk mempertahankan dan 
meningkatkan standar mutu akademik STAI As-Sunnah.  

(3) Senat mempunyai tugas:  
a. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan STAI As-

Sunnah;  
b. Memberikan pertimbangan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan 

akademik dan pengembangan STAI As-Sunnah; 
c. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan 

serta kepribadian Sivitas Akademika;  
d. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan STAI As-

Sunnah;  
e. Memberikan pertimbangan dan persetujuan atas Rencana Anggaran 

Pendapatan dan Belanja STAI As-Sunnah sebelum diajukan oleh 
Ketua kepada Yayasan;  

f. Memberikan pertimbangan atas calon Ketuayang diajukan kepada 
Yayasan untuk diangkat menjadi Ketua;  

g. Menilai pertanggungjawaban Ketuaatas pelaksanaan kebijakan yang 
telah ditetapkan sebelum dilaporkan kepada Yayasan;  
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h. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik dan 
otonomi keilmuan pada STAI As-Sunnah;  

i. Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi Sivitas Akademika;  

Pasal  43 

(1) Senat terdiri atas, Ketua, para Wakil Ketua, Ketua Program Studi, wakil 
dosen, perwakilan Yayasan dan unsur lain yang ditetapkan Senat.  

(2) Anggota Senat dari unsur lain ialah individu atau tokoh masayarakat yang 
mampu memberikan sumbangan yang berarti bagi peningkatan mutu STAI 
As-Sunnah di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 
masyarakat.  

(3) Jumlah anggota Senat dari unsur lain sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang.  
(4) Jumlah wakil dosen minimum 1 (satu) orang dan maksimum 3 (tiga) orang 

dari setiap Program Studi dihitung secara proporsional.  
(5) Masa jabatan anggota Senat dari unsur wakil dosen adalah 4 (empat) tahun 

dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 
(dua) kali masa jabatan berturut-turut.  

(6) Anggota Senat dari unsur wakil dosen tidak boleh dijabat oleh dosen yang 
menduduki jabatan struktural atau yang disetarakan dengan jabatan 
struktural.  

(7) Jika anggota Senat dari wakil dosen yang dalam masa jabatannya diangkat 
dalam jabatan struktural atau yang disetarakan maka posisinya sebagai 
wakil dosen tersebut harus diganti.  

(8) Pemilihan wakil dosen dilakukan dengan pemilihan langsung oleh seluruh 
dosen.  

Pasal 44 

(1) Senat diketuai oleh Ketua dan didampingi oleh seorang sekretaris yang 
dipilih di antara para anggota Senat.  

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Senat dapat membentuk komisi-komisi 
yang beranggotakan anggota Senat dan apabila dianggap perlu ditambah 
anggota dari unsur lain.  

(3) Senat bersidang sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun.  
(4) Pengambilan keputusan dalam sidang Senat dilakukan melalui 

musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara. 
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Bagian Kelima 

Satuan Pengawas Internal 

Pasal 45 

(1) Satuan Pengawasan Internal (SPI) STAI As-Sunnahmerupakan unsur yang 
menjalankan fungsi pengawasan bidang non-akademik untuk dan atas 
nama Ketua. 

(2) Ruang lingkup pengawasan bidang non-akademik meliputi: (1) bidang 
keuangan, (2) bidang asset, dan (3) bidang kepegawaian. 

(3) Satuan Pengawasan Internal (SPI) mempunyai tugas: 
a. Menetapkan kebijakan pengawasan internal. 
b. Menyusun perencanaan dan penjadwalan Audit Internal Satuan 

Pengawasan Internal. 
c. Pengawasan internal meliputi: evaluasi dan monitoring, 

pemeriksaan atau audit, dan review atas penyelenggaraan STAI As-
Sunnah, serta jenis audit lainnya sesuai dengan hasil temuan dan 
kebutuhan. 

d. Melaksanakan pengawasan internal terhadap pengelolaan 
pendidikan bidang non akademik. 

e. Mengambil kesimpulan atas hasil pengawasan internal. 
f. Melaporkan hasil pengawasan internal kepada Ketua. 
g. Mengajukan saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan 

pengelolaan kegiatan non akademik kepada Ketua atas dasar hasil 
pengawasan internal. 

(4) Satuan Pengawasan Internal (SPI) juga mempunyai wewenang: 
a. Mewakili Ketua dalam sistem pengendalian internal di STAI As-

Sunnah terutama di bidang non akademik. 
b. Melakukan audit, pengawasan, pemeriksaan, dan penilaian terhadap 

manajemen unit kerja non akademik di STAI As-Sunnah. 
c. Melakukan penyidikan, penyelidikan, dan penelitian atas objek-objek 

audit, pengawasan, pemeriksaan, dan penilaian. 
d. Memperoleh akses tidak terbatas atas seluruh data, informasi, dan 

objek-objek audit, pengawasan, pemeriksaan, dan penilaian termasuk 
dokumen, pencatatan, sumber daya manusia dan fisik unit kerja non 
akademik di STAI As-Sunnah. 

e. Melakukan verifikasi, uji validitas, dan reliabilitas terhadap data dan 
informasi yang diperolehnya. 

f. SPI mempertanggungjawabkan hasil temuan-temuan yang diaudit, 
diawasi, diperiksa, dan dinilai kepada Ketua. 
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Bagian Keenam 

Dewan Penyantun 

Pasal 46 

(1) Dewan Penyantun merupakan forum yang terdiri atas unsur ulama dan 
tokoh-tokoh masyarakat yang menaruh perhatian terhadap pengembangan 
STAI As-Sunnah.  

(2) Dewan Penyantun bertugas memberi saran dan/atau bantuan bagi 
pengembangan dan kemajuan STAI As-Sunnah.  

(3) Dewan Penyantun terdiri atas ketua, sekretaris dan anggota.  
(4) Ketua Dewan Penyantun dipilih dari dan oleh anggota Dewan Penyantun. 
(5) Ketua Dewan Penyantun dibantu seorang sekretaris yang dijabat oleh 

Wakil KetuaBidang Administrasi.  
(6) Dewan Penyantun ditetapkan dengan Keputusan Ketuaberdasarkan 

masukan dan pertimbangan Senat dan persetujuan Yayasan Ar-Risalah Al-
khairiyah.  

(7) Masa bakti Dewan Penyantun sama dengan masa jabatan Ketua 
(8) Dewan Penyantun bersidang sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.  

 

Bagian Ketujuh 

Unsur Pimpinan 

Pasal 47 

(1) Ketua merupakanmandataris Yayasan Ar-Risalah Al-Khairiyah dalam 
penyelenggaraan STAI As-Sunnah. 

(2) Ketua memimpin STAI As-Sunnah dan bertanggung jawab atas: 
a. tercapainya visi, misi dan tujuan STAI As-Sunnah; dan  
b. tercapainya standar mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian 

kepada masyarakat yang ditetapkan.  
c. terlaksananya manajemen yang efektif, profesional, transparan dan 

akuntabel. 
(3) Ketua memiliki tugas: 

a. Memimpin kegiatan akademik (pendidikan, penelitian, dan 
pengabdian kepada masyarakat); 

b. Memimpin kegiatan administrasi; 
c. Membina sivitas akademika STAI As-Sunnah; 
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d. Menciptakan suasana dan lingkungan akademis yang kondusif dan 
dinamis; 

e. Membangun dan meningkatkan citra STAI As-Sunnah yang unggul 
dan profesional. 

(4) Wewenang ketua : 
a. Menyusun dan menetapkan kebijakan baik yang bersifat strategis, 

teknis maupun administratif; 
b. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan RKAT (rencana kegiatan 

dan anggaran tahunan) dan kinerja Wakil Ketua, dan penjamin mutu; 
c. Berkoordinasi dengan pihak yayasan dan senat; 
d. Mengambil langkah-langkah strategis dan penyelesaian masalah di 

lingkungan STAI As-Sunnah. 

Pasal 48 

(1) Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Ketua dibantu oleh 3 (tiga) orang 
Wakil Ketua yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua. 

(2) Wakil Ketua terdiri atas:  
a. Wakil Ketua Bidang Akademik yang mempunyai tugas membantu 

Ketua dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan 
pengabdian kepada masyarakat, selanjutnya disingkat Wakil Ketua I;  

b. Wakil Ketua Bidang Administrasi dan Keuangan yang mempunyai 
tugas membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan 
bidang administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan, selanjutnya 
disingkat Wakil Ketua II; dan  

c. Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan yang mempunyai tugas 
membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan di bidang 
pembinaan dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa, selanjutnya 
disingkat Wakil Ketua III. 

d. Wakil Ketua Bidang Sarana Prasarana yang mempunyai tugas 
membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan dan penyusunan 
program pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana, 
selanjutnya disingkat Wakil Ketua IV. 

(3) Ketua berhak menambah Wakil Ketua lainnya jika diperlukan setelah 
mendapatkan pertimbangan senat dan persetujuan Yayasan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang tugas dan fungsi Wakil Ketua diatur dengan 
Surat Keputusan Ketua dalam job description.  
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Bagian Kedelapan 

Unit Pelaksana Akademik 

Paragraf satu : Program Studi 

Pasal 49 

(1) Program Studi ialah unit pelaksana akademik pada STAI As-Sunnah yang 
melaksanakan pendidikan akademik.  

(2) Program Studi mempunyai tugas menghasilkan lulusan yang bermutu dan 
berdaya saing tinggi dalam satu atau seperangkat cabang ilmu Islam.  

(3) Program Studi dipimpin oleh seorang ketua Program Studi yang dipilih di 
antara dosen dan bertanggung jawab langsung kepada Wakil Ketua I;  

(4) Ketua Program Studi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang 
sekretaris yang memiliki tugas melaksanakan urusan administrasi Program 
Studi; 

(5) Ketua Program Studi bertanggung jawab atas mutu hasil pendidikan yang 
dilaksanakan pada Program Studi yang dipimpinnya; 

(6) Kelompok dosen pada Program Studi merupakan tim akademik yang 
bertanggung jawab langsung kepada Ketua Prodi untuk menjaga dan 
meningkatkan mutu akademik lulusan; 

Paragraf dua : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

Pasal 50 

(1) Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) ialah unsur 
pelaksana akademik yang melaksanakan tugas dan fungsi STAI As-Sunnah 
di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

(2) Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) mempunyai 
tugas mengkoordinasi, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan 
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan STAI As-
Sunnah serta ikut mengusahakan dan mengendalikan administrasi sumber 
daya yang diperlukan. 

Pasal 51 

(1) Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat(P3M) dipimpin oleh 
seorang kepala yang diangkat oleh Ketua STAI dan bertanggung jawab 
langsung kepada Wakil Ketua I; 
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(2) Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 
(P3M)bertanggung jawab atas mutu dan efektivitas kegiatan penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakatyang dilaksanakan oleh STAI As-Sunnah;  

(3) Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) 
mempunyai tugas memimpin, mengkoordinir, memantau, dan menilai 
pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang 
diselenggarakan oleh STAI As-Sunnah; 

(4) Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) dalam 
melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretaris.  

Bagian Kesembilan 

Unsur Pelaksana Administrasi dan Kerumahtanggaan 

Pasal 52 

(1) Unsur Pelaksana Administrasi disebut Bagian, terdiri atas:  
a. Bagian Administrasi Keuangan (BAK); 
b. Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian (BAUK); 
c. Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK); 
d. Bagian Pengelolaan Aset dan Kerumahtanggaan (BPAK); 

Paragraf Satu: Bagian Administrasi Keuangan 

Pasal 53 

(1) Bagian Administrasi Keuangan memiliki tugas merencanakan, 
melaksanakan, mengelola, mengendalikan sistem keuangan STAI As-
Sunnah dan melakukan pemeriksaan keuangan pada masing-masing bagian 
unit kerja dan melaporkan secara periodik kepadaWakil Ketua II; 

(2) BAK dalam menjalankan tugasnya berkoordinasi denganWakil Ketua II; 

Paragraf Dua: Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian 

Pasal 54 

(1) Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian, selanjutnya disebut BAUK 
adalah satuan pelaksanaan administratif STAI As-Sunnah yang 
menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif yang meliputi 
administrasi umum dan kepegawaian; 

(2) BAUK dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat oleh Ketua STAI dan 
bertanggung jawab langsung kepada Wakil Ketua II; 
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(3) BAUK mempunyai tugas: 
a. Melaksanakan administrasi Umum; 
b. Melaksanakan administrasi pengadaan, registrasi, mutasi, dan 

pengembangan pegawai serta pengelolaan kesejahteraan pegawai; 
(4) BAUK dalam menjalankan tugasnya berkoordinasi denganWakil Ketua II; 

Paragraf Tiga: Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan 

Pasal 55 

(1) Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, selanjutnya disebut 
BAAK adalah satuan pelaksanaan administratif STAI As-Sunnah yang 
menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif yang meliputi 
administrasi akademik dan kemahasiswaan; 

(2) BAAK memiliki tugas:  
a. Melaksanakan administrasi registrasi dan mutasi mahasiswa; 
b. Melaksanakan administrasi akademik yang meliputi pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 
c. Melaksanakan administrasi pembinaan kemahasiswaan; 

(3) BAAK dalam menjalankan tugasnya berkoordinasi denganKetua Program 
Studi; 

Paragraf Empat : Bagian Pengelolaan Aset dan Kerumahtanggaan 

Pasal 56 

Bagian Pengelolaan Aset dan Kerumahtanggaan selanjutnya disebut BPAK 
adalah unit kerja yang menjalankan tugas dan fungsi layanan pengadaan, 
pengelolaan, dan pemeliharaan keselamatan dan keamanan aset, serta layanan 
kerumahtanggaan STAI As-sunnah. 

Pasal 57 

(1) BPAK terdiri atas: 
a. Subbag Perlengkapan dan Perawatan; 
b. Subbag Kerumahtanggaan; 
c. Subbag Keamanan dan Keselamatan 

(2) BPAK dalam menjalankan tugasnya berkoordinasi dengan Wakil Ketua IV; 
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Bagian Kesepuluh 

Unit Pelaksana Teknis 

Pasal 58 

(1) Unit Pelaksana Teknis ialah unsur penunjang pada STAI As-Sunnah yang 
merupakan perangkat pelengkap di bidang pendidikan, penelitian dan 
pengabdian pada masyarakat di luar program studi.  

(2) Unit Pelaksana Teknis terdiri atas:  
a. Perpustakaan;  
b. Pusat Teknologi Informasi dan Komputer; 
c. Pusat Penjaminan Mutu. 
d. Pusat Pengembangan Bahasa; 
e. Laboratorium Bahasa; 
f. Laboratorium Micro Teaching; 
g. Pusat Bimbingan dan Konseling. 

Paragraf Satu:  Perpustakaan 

Pasal 59 

(1) Perpustakaan adalah unit pelaksana teknis, dipimpin oleh Kepala yang 
diangkat oleh Ketua dan bertanggung jawab kepada Wakil Ketua I.  

(2) Struktur organisasi perpustakaan ditetapkan dengan Keputusan Ketua. 
(3) Pembinaanteknis perpustakaan dilakukan oleh Wakil Ketua I. 

Paragraf Dua : Pusat Teknologi Informasi dan Komputer 

Pasal 60 

(1) Pusat Teknologi Informasi dan Komputer adalah unit pelaksana teknis di 
bidang pengembangan sistem informasi STAI As-Sunnah serta pendidikan 
dan layanan komputer, dipimpin oleh kepala yang diangkat oleh Ketua dan 
bertanggungjawab kepada Wakil Ketua I. 

(2) Struktur organisasi dan uraian tugas Pusat Teknologi Informasi dan 
Komputer ditetapkan dengan Keputusan Ketua. 

(3) Pembinaan teknis Pusat Teknologi Informasi dan Komputer dilakukan oleh 
Wakil Ketua I. 
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Paragraf Tiga : Pusat Penjaminan Mutu 

Pasal 61 

(1) Pusat Penjaminan Mutuadalah unsur pelaksana akademik yang 
melaksanakan sebagian tugas pokok STAI As-Sunnah yang berada di 
bawah Ketua; 

(2) Pusat Penjaminan Mutu dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung 
jawab kepada Ketua; 

(3) Dalam menjalankan tugas, Kepala Pusat Penjaminan Mutu dibantu tenaga 
administrasi; 

(4) Pusat Penjaminan Mutu melaksanakan, mengoordinasi, memantau, dan 
mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu dilingkungan STAI 
As-Sunah. 

Paragraf Empat: Pusat Pengembangan Bahasa 

Pasal 62 

(1) Pusat Pengembangan Bahasa STAI As-Sunnah merupakan unsur 
pendukung yang melaksanakan berbagai kegiatan peningkatan kompetensi 
keterampilan berbahasa Arab dalam rangka pengembangan aktivitas 
akademik dan mutu lulusan. 

(2) Pusat Pengembangan Bahasa dipimpin oleh seorang kepala yang 
bertanggung jawab kepada Wakil Ketua III. 

(3) Pusat Pengembangan Bahasa memiliki tugas: 
a. Membuat dan menyusun program pengembangan bahasa Arab di 

STAI As-Sunnah. 
b. Mengadakan pelatihan mengajar bahasa Arab dengan metode 

Arabiyah Baina Yadaik bagi dosen STAI As-Sunnah secara periodik. 
c. Mengontrol dan mengevaluasi pengajaran Arabiyah Baina Yadaikdi 

lingkungan STAI As-Sunnah. 
d. Membuat program kegiatan di luar kelas untuk meningkatkan 

kemampuan mahasiswa dalam berbahasa Arab dengan baik dan 
benar. 

e. Melaksanakan TOAFL bagi mahasiswa semester akhir sebagai syarat 
kelulusan di STAI As-Sunnah. 

(4) Pusat Pengembangan Bahasa dalam menjalankan tugasnya berkoordinasi 
dengan Wakil Ketua III dan Program Studi. 
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Paragraf Lima: Laboratorium Bahasa 

Pasal 63 

(1) Laboratorium Bahasa merupakan merupakan salah satu unit penunjang 
akademik di STAI As-Sunnah. 

(2) Laboratorium Bahasa dikelola oleh seorang kepala dari unsur dosen dan 
dua staf asisten dari mahasiswa. 

(3) Laboratorium Bahasa memiliki tugas: 
a. Melaksanakan program-program pengembangan pembelajaran 

bahasa Arab dengan mendayagunakan media elektronik seperti 
komputer. 

b. Memberikan pelatihan kepada mahasiswa dan dosen tentang 
penggunaan program komputer Laboratorium Bahasa. 

c. Mengkoordinasikan penggunaan Laboratorium Bahasa dengan 
menyusun jadwal yang disesuaikan dengan jadwal matakuliah bahasa 
Arab di STAI As-Sunnah. 

d. Melakukan perawatan terhadap aset Laboratorium Bahasa. 
(4) Kepala Laboratorium Bahasa dalam menjalankan tugasnya berkoordinasi 

dengan Wakil Ketua I. 

Paragraf Enam: Laboratorium Micro Teaching 

Pasal 64 

(1) Laboratorium Micro TeachingSTAI As-Sunnah merupakan laboratorium 
yang digunakan oleh mahasiswa dalam rangka mempersiapkan diri 
sebagai seorang tenaga pendidik. 

(2) Laboratorium Micro Teachingdikelola oleh Program Studi Pendidikan 
Bahasa Arab. 

Paragraf Tujuh: Pusat Bimbingan dan Konseling 

Pasal 65 

(1) Pusat Bimbingan dan Konseling merupakan unsur di STAI As-Sunnah 
yang memberikan pelayanan bimbingan dan konseling kepada mahasiswa 
untuk optimalisasi perkembangan pribadi, sosial, akademik mahasiswa 
STAI As-Sunnah. 

(2) Pusat Bimbingan dan Konseling dipimpin oleh seorang kepala yang 
bertanggung jawab kepada Wakil Ketua III. 

(3) Rincian tugas Pusat Bimbingan dan Konseling diuraikan dalam buku 
Pedoman Bimbingan dan Konseling yang ditetapkan oleh SK Ketua. 
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Bagian Kesebelas 

Unsur Penunjang Lain 

Pasal 66 

(1) Unsur Penunjang Lain ialah unit pelaksana yang secara tidak langsug 
mendukung peningkatan mutu kegiatan, layanan, fasilitas, dan 
kesejahteraan Akademik STAI As-Sunnah; 

(2) Unsur Penunjang Lain STAI As-Sunnah terdiri atas:  
a. Pesantren  Mahasiswa; 
b. Hubungan Masyarakat; 
c. Badan Usaha. 

Paragraf Satu : Pesantren Mahasiswa 

Pasal 67 

(1) Pesantren Mahasiswa ialah unit kerjayang melaksanakan kegiatan 
pembinaan mahasiswa dengan menitikberatkan pada implementasi ilmu 
syar'i dan adab-adab menuntut ilmu dalam rangka menunjang kegiatan 
Akademik; 

(2) Pesantren Mahasiswa diasuh oleh PengasuhanPesantren yang diangkat dan 
bertanggung jawab kepada Ketua;  

(3) Pembinaan teknis pengasuhan Pesantren dilakukan oleh Wakil Ketuabidang 
Kemahasiswaan. 

Paragraf Dua: Badan Usaha 

Pasal 68 

(1) Badan Usaha ialah unit kerja non struktural penyelenggaraan STAI As-
Sunnah, yang memiliki tugas dan fungsi membangun dan mengembangkan 
kemandirian ekonomi STAI As-Sunnah bertujuan untuk membantu 
perkembangan STAI As-Sunnah dan kesejahteraan sivitas akademika; 

(2) Badan usaha dipimpin oleh manajer yang diangkat oleh dan bertanggung 
jawab kepada Ketua; 

(3) Struktur organisasi dan tata kerja badan usaha ditetapkan dengan peraturan 
Ketua; 

Pasal 69 

Penambahan dan/atau perubahan jabatan dalam sistem Tata Kelola STAI As-
Sunnah dapat dilakukansetelah mendapat pertimbangan dari senat dan 
persetujuan tertulis dari Yayasan; 
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BAB VIII 

TATA KERJA ORGANISASI 

Bagian Pertama 

Umum  

Pasal 70 

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan satuan kerja di 
lingkungan STAI As-Sunnah wajib menerapkan prinsip koordinasi (teratur dan 
tidak bertentangan), integrasi (menuju satu kesatuan), dan sinkronisasi 
(sesuai/satu alur) secara hirarki (sesuai susunan) baik pada satuan masing-
masing maupun antar satuan organisasi/satuan kerja di STAI As-Sunnah serta 
dengan instansi lain di luar STAI As-Sunnah sesuai dengan tugas masing-
masing.  

Pasal 71 

Setiap pimpinan satuan kerja di lingkungan STAI As-Sunnah bertanggung 
jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing, 
memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas bawahan. 

Pasal 72 

Setiap pimpinan satuan kerja di lingkungan STAI As-Sunnah wajib 
mengembangkan tugas dan fungsinya berdasarkan visi, misi, dan kebijakan 
STAI As-Sunnah serta mengikuti dan mematuhi petunjuk kerja pimpinan 
satuan organisasi di atasnya, serta melaporkan tugas-tugasnya secara berkala 
kepada atasan masing-masing.  

Pasal 73 

Setiap pimpinan satuan kerja di lingkungan STAI As-Sunnah wajib melakukan 
pengolahan atas laporan pelaksanaan tugas bawahan untuk dipergunakan 
sebagai salah satu bahan utama dalam penilaian prestasi kerja, pengambilan 
keputusan, dan pembinaan karir pegawai, serta penyempurnaan tugas lebih 
lanjut. 

Pasal 74 

Kepala UPT dan Kepala Bagian menyampaikan laporan kepada Wakil Ketua 
sesuai bidang masing-masing secara berkala; 
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Pasal 75 

Para Wakil Ketua menyampaikan laporan kepada Ketua sebagai bahan 
penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pelaksanaan tugas STAI As-Sunnah. 

Pasal 76 

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib 
disampaikan pula kepada satuan-satuan organisasi lain yang secara fungsional 
mempunyai hubungan kerja.  

Pasal 77 

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan kerja di lingkungan 
STAI As-Sunnah dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya, 
masing-masing wajib mengadakan rapat berkala. 

Bagian Kedua 

Prinsip Manajemen dan Akuntabilitas  

Pasal 78 

(1) STAI As-Sunnah menerapkan prinsip manajemen berbasis kinerja dan tata 
kelola perguruan tinggi yang baik.  

(2) Penerapan manajemen berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan.  

(3) Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bercirikan partisipatori, 
berorientasi pada konsensus, akuntabilitas, transparansi, responsif terhadap 
kebutuhan masyarakat di masa kini dan masa datang, efektif, efisien, 
inklusif, dan mengikuti aturan hukum.  

(4) Penjabaran prinsip manajemen berbasis kinerja dan tata kelola sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Ketua dengan memperhatikan 
pertimbangan Senat.  

Pasal 79 

(1) Ketua harus menjabarkan tujuan-tujuan program yang akan dicapai selama 
periode jabatannya didasarkan pada visi, misi, dan program, disampaikan 
di hadapan Senat untuk mendapatkan penyempurnaan dan persetujuan.  

(2) Tujuan-tujuan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
berfokus pada peningkatan mutu hasil pendidikan, penelitian, dan 
pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh STAI As-Sunnah.  
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(3) Pada setiap awal tahun anggaran, Ketua menyusun program kerja tahunan 
untuk mencapai tujuan-tujuan program yang telah disetujui Senat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  

(4) Program kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun 
berdasarkan arahan Yayasan dan perkiraan pendapatan dari sumber-
sumber lain, dan diajukan kepada Senat untuk mendapat penilaian, 
penyempurnaan, dan persetujuan.  

(5) Program kerja tahunan yang telah disetujui Senat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) diajukan kepada Yayasan untuk mendapat penilaian, 
persetujuan dan pengesahan. 

(6) Apabila terdapat koreksi Yayasan atas program kerja tahunan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5), Ketua melakukan penyesuaian-penyesuaian.  

(7) Program kerja Ketua yang sudah mendapatkan persetujuan dan pengesahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), (5), dan (6) menjadi acuan bagi 
penilaian kinerja Ketua oleh Yayasan pada akhir tahun anggaran yang 
bersangkutan.  

(8) Segala bentuk perubahan terhadap program kerja Ketua dapat dilaksanakan 
setelah mendapat persetujuan Senat dan Yayasan.  

Pasal 80 

(1) Ketua wajib menyampaikan laporan-laporan berikut kepada Yayasan:  
a. Laporan bulanan; 
b. Laporan semesteran; 
c. Laporan tahunan; dan  
d. Laporan akhir masa jabatan. 

(2) Ketua menyampaikan laporan semester, tahunan, dan akhir masa jabatan 
kepada Yayasan setelah mendapat penilaian dan persetujuan dari Senat. 

(3) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah laporan kegiatan 
rutin bulan berjalan dan laporan keuangan. 

(4) Laporan semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah laporan kegiatan 
akademik per program studi.  

(5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan capaian 
program tahunan.  

(6) Laporan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
laporan pertanggungjawaban selama memangku jabatan sebagai Ketua.  

(7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali laporan bulanan 
ditempatkan di perpustakaan STAI As-Sunnah agar dapat diketahui oleh 
umum.  
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Pasal 81 

(1) Ketua menetapkan standar kinerja para pejabat STAI As-Sunnah yang 
bertanggung jawab langsung kepadanya;  

(2) Pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua menyampaikan 
laporan tertulis pelaksanaan dan pencapaian tujuan program secara berkala.  

(3) Ketua menilai kinerja akademik dan kinerja tahunan para pejabat yang 
bertanggung jawab langsung kepadanya berdasarkan standar kinerja yang 
telah ditetapkan.  

(4) Penilaian kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektivitas, berkeadilan, 
dan akuntabel.  

(5) Penilaian Ketua atas kinerja para pejabat yang bertanggung jawab langsung 
kepadanya disampaikan secara tertulis.  

(6) Ketua dapat memberikan penghargaan kepada pejabat yang bertanggung 
jawab langsung kepadanya yang berprestasi sesuai dengan kualitas kinerja 
yang bersangkutan.  

(7) Dalam hal Ketua menilai bahwa kinerja pejabat yang bertanggung jawab 
langsung kepada Ketua jauh di bawah standar, Ketua dapat menetapkan 
sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  

Pasal 82 

Ketentuan mengenai laporan dan akuntabilitas pejabat/pegawai yang berada 
di bawah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua ditetapkan 
oleh Senat berdasarkan peraturan yang berlaku. 
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BAB IX 

TATA CARA PENGANGKATAN PIMPINAN, SENAT, PELAKSANA 

AKADEMIK, PELAKSANA ADMINISTRASI, DAN DEWAN 

PENYANTUN 

Bagian Pertama 

Pimpinan 

Pasal 83 

(1) Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Pembina Yayasan atas usul dan 
pertimbangan Pengurus Yayasan setelah mendapat pertimbangan Senat.  

(2) Masa jabatan Ketua adalah empat tahun dan dapat diangkat kembali 
dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-
turut.  

(3) Pengangkatan Ketua didasarkan pada potensi calon untuk meningkatkan 
kinerja dan mutu STAI As-Sunnah di bidang pendidikan, penelitian, dan 
pengabdian kepada masyarakat.  

(4) Apabila Ketua berhalangan tidak tetap Wakil Ketua Bidang akademik 
bertindak sebagai Pelaksana Harian Ketua berdasarkan surat tugas Ketua. 

(5) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua Bidang akademik berhalangan tidak 
tetap untuk menjalankan tugas maka salah seorang Wakil Ketua yang lain 
bertindak sebagai Pelaksana Harian Ketua berdasarkan surat tugas Ketua. 

(6) Apabila Ketua berhalangan tetap kurang dari satu tahun dari masa akhir 
jabatannya, Pembina Yayasan mengangkat Wakil Ketua Bidang Akademik 
sebagai Ketua sementara sebelum diangkat Ketua definitif.  

(7) Apabila Ketua berhalangan tetap lebih dari satu tahun dari masa akhir 
jabatannya, maka senat mengusulkan calon ketua baru sepuluh hari sejak 
Ketua ditetapkan berhalangan tetap untuk dipilih dan ditetapkan Pembina 
Yayasan seminggu setelah senat mengusulkan calon tersebut. 

(8) Dalam hal Ketua berhalangan tetap lebih dari satu tahun dari masa akhir 
jabatannya, maka Pembatu Ketua Bagian Akademik bertindak sebagai 
Pelaksana Harian Ketua selama masa pemilihan Ketua baru. 

(9) Tiga bulan sebelum masa jabatan ketua berakhir, senat mengajukan kepada 
Yayasan beberapa calon ketua. 

(10) Pengangkatan Ketua baru dilakukan sebulan sebelum masa jabatan Ketua 
yang lama berakhir. 
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(11) Pelantikan Ketua baru dilakukan pada hari terakhir masa jabatan Ketua 
lama. 

(12) Dalam hal Senat tidak dapat menyelenggarakan rapat untuk memberikan 
pertimbangan calon Ketua, Pembina Yayasan dapat mengangkat Ketua 
atas usul Pengurus Yayasan.  

Pasal 84 

(1) Wakil Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Ketua berdasarkan 
pertimbangan Senat setelah mendapat persetujuan Yayasan.  

(2) Masa jabatan Wakil Ketua mengikuti masa jabatan Ketua.  
(3) Pengangkatan Wakil Ketua dilakukan oleh Ketua selambat-lambatnya satu 

bulan setelah pelantikan Ketua; 
(4) Wakil Ketua dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya dengan 

ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut; 
(5) Apabila Ketua diganti secara definitif, semua Wakil Ketua diganti; 
(6) Apabila salah seorang Wakil Ketua berhalangan tidak tetap, Ketua 

menunjuk seorang Wakil Ketua lainnya sebagai Pelaksana Harian; 
(7) Apabila Wakil Ketua berhalangan tetap, Ketua mengangkat Wakil Ketua 

baru sebagai pejabat antar waktu berdasarkan tata cara pengangkatan Wakil 
Ketua.  

Pasal 85 

(1) Ketua dan Wakil Ketua dapat diberhentikan dari jabatannya, karena:  
a. meninggal dunia;  
b. sakit permanen yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. 
c. permohonan sendiri;  
d. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional dosen;  
e. masa jabatannya berakhir;  
f. diangkat dalam jabatan lain;  
g. dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku;  
h. diberhentikan sementara dari Yayasan; 
i. diberhentikan sementara dari jabatan fungsional dosen;  
j. Ketua dinilai tidak berprestasi berdasarkan kriteria penilaian yang 

ditetapkan Yayasan.  
(2) Tata cara pemberhentian Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) ditetapkan oleh Yayasan.  
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Bagian Kedua 

Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Pertimbangan  

Calon Ketua dan Calon Wakil Ketua 

Pasal 86 

(1) Syarat calon Ketua ialah sebagai berikut:  
a. beragama Islam dan memiliki pemahaman agama yang baik sesuai 

dengan manhaj Ahlussunnah wal jama’ah;  
b. berusia maksimal 60 tahun;  
c. lulusan program Magister (S2);  
d. pegawai Yayasan Ar-Risalah Al-Khairiyah yang telah mengabdi 

sekurang-kurangnya lima tahun dan  mempunyai pengalaman 
mengajar sekurang-kurangnya tiga tahun;  

e. memiliki kompetensi dalam bidang manajemen dan kepemimpinan; 
f. tidak berafiliasi kepada partai politik atau ormas tertentu; 
g. apabila terpilih, bersedia melepaskan seluruh jabatan struktural, baik 

di dalam maupun di luar STAI As-Sunnah;  
h. mampu berbahasa Arab secara aktif lisan dan tulisan; 
i. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan keterangan dari dokter 

pemerintah;  
j. bersedia dicalonkan/mencalonkan diri menjadi Ketua secara tertulis;  
k. membuat pernyataan tertulis meliputi:  

i. visi dan misi kepemimpinan;  
ii. program peningkatan mutu STAI As-Sunnah selama empat 

tahun ke depan;  
iii. program peningkatan kualitas, kreativitas, prestasi, dan akhlak 

mulia Sivitas Akademika;  
iv. program penciptaan suasana lingkungan kampus yang asri, 

Islami dan ilmiah; dan  
v. kesanggupan untuk melaksanakan program secara efektif, 

efisien, transparan dan akuntabel.  
(2) Tata cara pemberian pertimbangan Senat untuk pengangkatan calon Ketua 

adalah sebagai berikut:  
a. seleksi calon Ketua dilakukan oleh panitia seleksi yang di bentuk oleh 

Senat;  
b. seleksi calon Ketua terbuka untukpegawai tetap Yayasan, baik dari 

STAI As-Sunnah  maupun dari luar;  
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c. bakal calon Ketua minimal 3 (tiga) orang;  
d. jika bakal calon Ketua kurang dari 3 (tiga) orang, maka senat 

mengajukan bakal calon yang lain sampai memenuhi kuota minimum; 
e. semua bakal calon Ketua yang sudah terdaftar memaparkan visi, misi 

dan programnya di depan tim panel akademik yang dibentuk panitia 
seleksi terdiri atas para pakar yang memiliki komitmen pada 
peningkatan kualitas STAI As-Sunnah; 

f. anggota tim panel terdiri atas 3 (tiga) sampai 5 (lima) orang dan harus 
melibatkan anggota tim panel luar STAI As-Sunnah;  

g. pemaparan visi, misi dan program bakal calon Ketua sebagaimana 
dimaksud pada huruf d dilakukan di dalam sidang Senat yang 
diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut;  

h. pertimbangan Senat diberikan melalui sidang Senat yang 
diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut dan tertutup untuk 
umum;  

i. pertimbangan Senat diberikan dengan memperhatikan indikator 
kualitas bakal calon yang meliputi:  

i. wawasan kependidikan, komitmen pada peningkatan kualitas 
lulusan dan hasil penelitian, kemampuan manajerial yang 
efektif, dan integritas akademik maupun pribadi;  

ii. visi dan misi kepemimpinan;  
iii. program peningkatan mutu STAI As-Sunnah selama 4 (empat) 

tahun ke depan;  
iv. program peningkatan kualitas, kreativitas, prestasi, dan akhlak 

mulia Sivitas Akademika;  
v. program penciptaan suasana lingkungan kampus yang asri, 

islami dan ilmiah; dan  
vi. pelaksanaan program secara efektif, efisien, transparan dan 

akuntabel.  
j. setiap anggota Senat memilih satu nama bakal calon Ketua yang 

dianggap paling berkualitas untuk memimpin STAI As-Sunnah, 
berdasarkan kriteria pada huruf h.  

k. pertimbangan Senat menghasilkan 2 (dua) nama calon Ketua yang 
mendapat dukungan terbanyak pertama, kedua, dan ketiga dari 
anggota Senat.  

l. pertimbangan Senat dianggap sah apabila sidang pertimbangan 
tersebut dihadiri oleh minimal dua pertiga dari seluruh anggota Senat.  
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m. pertimbangan Senat sebagaimana dimaksud pada huruf k, harus 
sudah diterima oleh Yayasan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan 
sebelum masa jabatan Ketua berakhir.  

Pasal 87 

(1) Syarat calon Wakil Ketua ialah:  
a. Beragama Islam dan memiliki pemahaman agama yang baik sesuai 

dengan manhaj Ahlussunnah wal Jama’ah;  
b. berusia maksimal 60 tahun;  
c. lulusan program Magister (S2); 
d. jika tidak ada calon Wakil Ketua yang memenuhi kriteria huruf c 

maka sekurang-kurangnya luusan program Strata Satu (S1); 
e. pegawai Yayasan Ar-Risalah Al-Khairiyah yang telah mengabdi 

sekurang-kurangnya lima tahun dan  mempunyai pengalaman 
mengajar sekurang-kurangnya tiga tahun; 

f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan keterangan dari dokter 
pemerintah;  

g. bersedia dicalonkan menjadi Wakil Ketua secara tertulis;  
h. bersedia bekerjasama dengan Ketua; dan  
i. apabila terpilih, bersedia melepaskan seluruh jabatan struktural, baik 

di dalam maupun di luar STAI As-Sunnah;  
j. tidak berafiliasi kepada partai politik atau ormas tertentu. 

(2) Tata cara pemberian pertimbangan Senat terhadap calon Wakil Ketua 
sebagai berikut:  

a. Ketua menyampaikan nama-nama calon Wakil Ketua masing-masing 
dua orang pada setiap jabatan Wakil Ketua kepada Senat untuk 
dipertimbangkan;  

b. pertimbangan yang diberikan oleh Senat berdasarkan musyawarah 
mufakat atau pemungutan suara;  

c. pertimbangan Senat dianggap sah apabila sidang Senat tersebut 
dihadiri oleh minimal dua pertiga dari seluruh anggota Senat; dan  

d. pertimbangan Senat, sebagaimana dimaksud pada huruf c harus 
sudah diterima oleh Ketua selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari 
setelah pelantikan Ketua terpilih.  

(3) Ketua mengangkat Wakil Ketua yang diajukan senat setelah disetujui oleh 
Yayasan.  
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Bagian Ketiga 

Pengangkatan, Pemberhentian, dan Masa Jabatan  

Ketua dan Sekretaris Program Studi  

Pasal 88 

(1) Ketua dan Sekretaris Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Ketua 
atas usul dan pertimbangan Senat.  

(2) Masa jabatan Ketua Program Studiialah 4 (empat) tahun.  
(3) Masa jabatan Sekretaris Program Studi mengikuti masa jabatan Ketua 

Program Studi.  
(4) Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi dapat diangkat kembali 

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

Bagian Keempat 

Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Pertimbangan  

Calon Ketua dan Sekretaris Program Studi  

Pasal 89 

(1) Persyaratan calon Ketua dan Sekretaris Program Studi ialah:  
a. beragama Islam dan memiliki pemahaman agama yang baik dan 

benar berdasarkan manhaj Ahlussunnah wal Jama’ah;  
b. berusia maksimal 60 tahun;  
c. berpendidikan sekurang-kurangnya program magister (S2);  
d. pegawai Yayasan Ar-Risalah Al-Khairiyah; 
e. diutamakan berlatar belakang pendidikan sesuai dengan Program 

Studi yang terkait;  
f. bersedia dicalonkan menjadi Ketua atau Sekretaris Program Studi;  
g. calon Ketua Program studi membuat pernyataan tertulis meliputi:  

1. visi dan misi kepemimpinan;  
2. program peningkatan mutu Program Studi selama 4 (empat) 

tahun ke depan;  
3. program peningkatan kualitas, kreativitas, prestasi, dan akhlak 

mulia Sivitas Akademika;  
4. program penciptaan suasana lingkungan kampus yang islami, 

ilmiah dan asri; serta  
5. pelaksanaan program secara efektif, efisien, transparan dan 

akuntabel.  
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(2) Tata cara pengangkatan Ketua dan Sekretaris Program Studi adalah sebagai 
berikut:  

a. Senat menyampaikan nama calon Ketua dan Sekretaris Program 
Studi, yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) kepada Ketua;  

b. usulan diberikan oleh Senat berdasarkan musyawarah mufakat atau 
pemungutan suara dalam sidang Senat untuk disampaikan kepada 
Ketua; 

c. pertimbangan Senat dianggap sah apabila sidang Senat tersebut 
dihadiri oleh minimal dua pertiga dari seluruh anggota Senat; 

d. Ketua menetapkan Ketua dan Sekretaris Program Studi terpilih 
berdasarakan pertimbangan yang diberikan oleh Senat. 

Bagian Kelima 

Pengangkatan, Pemberhentian, dan Masa Jabatan Ketua Lembaga,  

Kepala Pusat, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis  

Pasal 90 

(1) Ketua Lembaga, Kepala Pusat, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis diangkat 
dan diberhentikan oleh Ketua.  

(2) Masa jabatan Ketua Lembaga, Kepala Pusat, dan Kepala Unit Pelaksana 
Teknis masing-masing 4 (empat) tahun.  

(3) Ketua Lembaga, Kepala Pusat, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis dapat 
diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa 
jabatan berturut-turut.  

(4) Apabila Ketua Lembaga, Kepala Pusat, atau Kepala Unit Pelaksana Teknis 
berhalangan tidak tetap, Ketua menunjuk pelaksana harian.  

(5) Apabila Ketua Lembaga, Kepala Pusat atau Kepala Unit Pelaksana Teknis 
berhalangan tetap, atau berhenti sebelum berakhir masa jabatannya, Ketua 
mengangkat pejabat baru sesuai Statuta.  
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Bagian Keenam 

Persyaratan Ketua Lembaga dan Kepala Pusat  

Pasal 91 

(1) Persyaratan calon Ketua Lembaga adalah:  
a. beragama Islam dan memiliki pemahaman dan pengamalan agama 

yang baik dan benar sesuai dengan manhaj Ahlussunnah waljama’ah ;  
b. berusia maksimal 60 tahun;  
c. berpendidikan sekurang-kurangnya program magister (S2);  
d. pegawai Yayasan Ar-Risalah Al-Khairiyah; 
e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan keterangan dari dokter 

pemerintah;  
f. memiliki wawasan kependidikan, komitmen pada peningkatan 

kualitas lulusan dan hasil penelitian, kemampuan manajerial yang 
efektif, dan integritas akademik maupun pribadi;  

g. memiliki program tertulis yang meliputi:  
i. visi dan misi kepemimpinan;  

ii. peningkatan mutu program dan kinerja lembaga selama empat 
tahun ke depan; dan  

iii. pelaksanaan program secara efektif, efisien, transparan dan 
akuntabel.  

(2) Persyaratan Kepala Pusat ialah:  
a. beragama Islam dan berakhlak mulia;  
b. berusia maksimal 60 tahun;  
c. berpendidikan sekurang-kurangnya program magister (S2);  
d. pegawai Yayasan Ar-Risalah Al-Khairiyah; 
e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan keterangan dari 

dokter pemerintah;  
f. memiliki wawasan kependidikan, komitmen pada peningkatan 

kualitas lulusan dan hasil penelitian, kemampuan manajerial yang 
efektif, dan integritas akademik maupun pribadi;  

g. memiliki program tertulis yang meliputi:  
i. visi dan misi kepemimpinan;  

ii. peningkatan, mutu program dan kinerja lembaga selama 4 
(empat) tahun ke depan; dan  

iii. pelaksanaan program secara efektif, efisien, transparan dan 
akuntabel.  
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Bagian Ketujuh 

Persyaratan Kepala Unit Pelaksana Teknis  

Pasal 92 

Persyaratan calon Kepala Unit Pelaksana Teknis ialah:  

a. beragama Islam dan memiliki pemahaman dan pengamalan agama 
yang baik sesuai dengan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah;  

b. berusia maksimal 52 tahun untuk tenaga kependidikan dan 
maksimal 60 tahun untuk dosen;  

c. berpendidikan sekurang-kurangnya program Sarjana (S1);  
d. memiliki keahlian di bidang terkait;  

Bagian Kedelapan 

Persyaratan Kepala Unit Pelaksana Administrasi 

Pasal 93 

Persyaratan Kepala Unit Pelaksana Administrasi ialah:  

a. Beragama Islam dan memiliki pemahaman dan pengamalan agama 
yang baik sesuai dengan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah;  

b. berusia maksimal 50 tahun;  
c. berpendidikan sekurang-kurangnya program Sarjana (S1); 
d. memiliki keterampilan dan keahlian sesuai dengan bagian yang 

ditangani; 

Bagian Kelima Belas 

Pengecualian Persyaratan Jabatan  

Pasal 94 

(1) Dalam hal persyaratan jabatan-jabatan sebagaimana dimaksud dalam bab 
ini tidak dapat terpenuhi, maka atas persetujuan Senat, Ketua mengusulkan 
perubahan persyaratan jabatan tersebut kepada Yayasan.  

(2) Perubahan persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan setelah mendapat persetujuan 
tertulis Pembina Yayasan.  
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BAB X 

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 

Pasal 95 

(1) Dosen ialah pendidik yang mempunyai tugas utama merencanakan dan 
melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan 
pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian 
kepada masyarakat.  

(2) Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri 
dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan dan bertugas 
melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dam 
pelayanan teknis STAI As-Sunnah.  

(3) Tenaga kependidikan STAI As-Sunnah terdiri atas:  
a. tenaga penunjang akademik, dengan tugas utama membantu 

pelaksanaan kegiatan akademik; dan  
b. tenaga administrasi, dengan tugas utama menyelenggarakan 

pelayanan teknis administratif.  
 

Pasal 96 

Dalam melaksanakan perkuliahan, dosen wajib:  

a. membuat desain mata kuliah berdasarkan tujuan mata kuliah yang 
tertera dalam kurikulum dan harus disetujui oleh tim akademik Program 
Studi;  

b. membuat silabus berdasarkan desain mata kuliah yang sudah dibuat 
dan harus disetujui oleh tim akademik Program Studi;  

c. membagikan silabus kepada mahasiswa di awal perkuliahan;  
d. menjelaskan kepada mahasiswa tentang pentingnya integritas akademik, 

hak dan kewajiban mahasiswa dalam mata kuliah tersebut;  
e. memberikan kuliah sesuai dengan silabus yang telah disepakati;  
f. mendidik mahasiswa untuk menjadi calon ilmuwan muslim dengan 

standar mutu yang tinggi;  
g. mengevaluasi prestasi akademik mahasiswa secara objektif dan adil;  
h. mengembalikan pekerjaan mahasiswa yang sudah dinilai kepada 

mahasiswa;  
i. membagikan kuisioner evaluasi cara mengajar dosen kepada mahasiswa 

pada hari terakhir kuliah, sebelum ujian akhir;  
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j. menyerahkan nilai hasil evaluasi mahasiswa ke bagian administrasi 
akademik tepat pada waktunya;  

k. membuat evaluasi diri tentang kinerjanya sebagai dosen, setiap tahun 
dan menyerahkannya kepada Ketua Program Studi;  

l. membaca hasil evaluasi mahasiswa dan memanfaatkan komentar 
mahasiswa dalam evaluasi tersebut untuk meningkatkan 
profesionalisme; dan;  

m. merevisi desain mata kuliah dan silabus paling lama setiap 2 (dua) tahun 
guna menampung perkembangan mutakhir di bidang ilmu dan/atau di 
bidang pembelajaran.  

Pasal 97 

(1) Dosen yang diangkat memiliki kualifikasi sekurang-kurangnya lulusan 
strata dua (S2);  

(2) Dosen terdiri atas dosen biasa, dosen luar biasa dan dosen tamu.  
(3) Dosen biasa ialah dosen yang diangkat dan ditetapkan sebagai tenaga tetap 

di STAI As-Sunnah baik berstatus sebagai Pegawai Yayasan Ar-Risalah 
maupun dosen kontrak STAI As-Sunnah.  

(4) Dosen luar biasa ialah dosen yang bukan tenaga tetap di STAI As-Sunnah.  
(5) Dosen tamu ialah mereka yang diundang dan diangkat untuk menjadi 

dosen di STAI As-Sunnah selama jangka waktu tertentu.  
(6) Jenjang jabatan akademik dosen diatur sesuai peraturandan undang-

undang yang berlaku.  

Pasal 98 

(1) Pemilihan dan pengangkatan tenaga dosen berdasarkan kualifikasi dan 
kebutuhan.  

(2) Analisa kebutuhan terhadap tenaga dosen diajukan dalam rencana program 
tahunan. 

(3) Dosen Tetap diangkat dan ditetapkan oleh pengurus Yayasan berdasarkan 
usulan Ketua dan pertimbangan Senat setelah mendapat persetujuan 
Pembina Yayasan; 

(4) Dosen Luar Biasa dan Dosen Tamu ditetapkan oleh Ketua berdasarkan 
usulan Prodi setelah mendapat persetujuan Yayasan. 
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Pasal 99 

(1) Setiap dosen dan tenaga kependidikan diberi kesempatan yang sama untuk 
membina dan mengembangkan karier.  

(2) Peraturan pembinaan dan pengembangan dosen dan tenaga kependidikan 
sebagai dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pengurus 
Yayasan.  

(3) Senat memberikan pertimbangan prioritas pembinaan tenaga kependidikan 
dengan memperhatikan pengembangan kelembagaan kepada Yayasan.  

(4) Program pengembangan karier dalam jabatan dilaksanakan oleh Ketua atas 
persetujuan Yayasan.  

(5) Program pengembangan karier dalam jabatan diadakan dengan:  
a. memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan  
b. kebutuhan kelembagaan.  

Pasal 100 

(1) Kriteria untuk promosi jabatan ditentukan oleh Yayasan.  
(2) Kriteria promosi jabatan bersifat terbuka dan jelas.  
(3) Promosi jabatan struktural dilakukan dalam lingkup STAI As-Sunnah.  
(4) Promosi jabatan fungsional dilakukan secara programatik.  
(5) Promosi jabatan administrasi dilakukan berdasarkan pemantauan atas 

prestasi kerja yang bersangkutan.  

Pasal 101 

(1) Setiap tenaga kependidikan STAI As-Sunnah berhak untuk :  
a. mendapatkan bimbingan dan pembinaan karier;  
b. mengetahui peraturan kriteria promosi;  
c. memperoleh penghargaan dan/atau dukungan dalam melaksanakan 

tugas.  
(2) Setiap tenaga kependidikan STAI As-Sunnah berkewajiban untuk menaati 

Statuta dan ketentuan lain yang ditetapkan.  
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BAB XI 

MAHASISWA, ALUMNI, DAN PERSATUAN ORANG TUA 

MAHASISWA 

Bagian Pertama 

Mahasiswa  

Pasal 102 

(1) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar dengan beban 
jumlah Satuan Kredit Semester tertentu di STAI As-Sunnah.  

(2) Persyaratan untuk menjadi mahasiswa ialah:  
a. memiliki Surat Tanda Tamat Belajar dan/atau Surat Tanda Lulus 

pendidikan menengah, atau sesuai dengan ketentuan;  
b. memiliki kemampuan yang disyaratkan.  

(3) Warga negara asing dapat diterima menjadi mahasiswa STAI As-Sunnah 
setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.  

(4) Persyaratan lebih lanjut mengenai mahasiswa ditetapkan berdasarkan 
keputusan Ketua.  

Pasal 103 

(1) Mahasiswa mempunyai hak untuk menggunakan kebebasan akademik 
secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai 
dengan norma keislaman dan norma kesusilaan yang berlaku dalam 
lingkungan akademik.  

(2) Mahasiswa mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan dan 
pengajaran, bimbingan dosen, layanan informasi dan kesejahteraan, serta 
layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan 
kemampuan.  

(3) Mahasiswa mempunyai hak memanfaatkan sumberdaya yang ada melalui 
organisasi kemahasiswaan STAI As-Sunnah sesuai dengan peraturan yang 
berlaku.  

(4) Mahasiswa mempunyai hak memanfaatkan fasilitas STAI As-Sunnah dalam 
rangka kelancaran proses belajar dan menyelesaikan studi sesuai 
persyaratan dan ketentuan. 

(5) Mahasiswa mendapatkan hak beasiswa pendidikan, asrama dan biaya 
makan sesuai persyaratan dan ketentuan yang di tetapkan Ketua. 

(6) Mahasiswa mempunyai hak untuk alih program atau pindah ke perguruan 
tinggi lain sesuai persyaratan yang ditetapkan Ketua.  
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Pasal 104 

(1) Setiap mahasiswa berkewajiban untuk menjunjung tinggi integritas 
akademik dalam melaksanakan kegiatan akademiknya.  

(2) Setiap mahasiswa berkewajiban menanggung biaya pendidikan, asrama, 
biaya makan dan biaya lainnyadalam situasi dan kondisi tertentu. 

(3) Setiap mahasiswa berkewajiban untuk mematuhi semua syariat Islam,adab 
menuntut ilmuserta peraturan/ketentuan yang berlaku di STAI As-Sunnah.  

(4) Setiap mahasiswa berkewajiban untuk ikut memelihara sarana dan 
prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan STAI As-Sunnah.  

(5) Setiap mahasiswa berkewajiban untuk menjaga kewibawaan dan nama baik 
STAI As-Sunnah.  

(6) Setiap mahasiswa berkewajiban untuk tinggal di asrama dan mematuhi 
peraturan yang berlaku. 

(7) Senat menetapkan Pedoman Perilaku bagi mahasiswa STAI As-Sunnah.  
(8) Senat menetapkan ketentuan mengenai prosedur pemeriksaan dan sanksi 

bagi mahasiswa yang melanggar Pedoman Perilaku sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (7).  

Pasal 105 

(1) Organisasi kemahasiswaan di STAI As-Sunnah diselenggarakan dari, oleh, 
dan untuk mahasiswa.  

(2) Organisasi kemahasiswaan dibentuk dengan tujuan untuk melaksanakan 
kegiatan peningkatan akhlakul karimah, ibadah, penalaran, minat, bakat, 
kepekaan sosial, dan kesejahteraan kemahasiswaan dalam STAI As-Sunnah. 

(3) Pembinaan kegiatan organisasi kemahasiswaan dalam ayat (2) menjadi 
tanggung jawab Wakil Ketua bidang kemahasiswaan. 

(4) Organisasi kemahasiswaan di STAI As-Sunnah dibentuk dan 
diselenggarakan sesuai dengan ketentuan.  

(5) Organisasi kemahasiswaan wajib memiliki kode etik dan/atau pedoman 
perilaku bagi para anggotanya.  

(6) Organisasi kemahasiswaan wajib mematuhi ketentuan yang berlaku di 
lingkungan STAI As-Sunnah.  

(7) Organisasi kemahasiswaan yang melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (6) dapat dikenai sanksi oleh Ketua berdasarkan 
ketentuan yang ditetapkan oleh STAI As-Sunnah.  

(8) Pedoman tentang organisasi kemahasiswaan di STAI As-Sunnah ditetapkan 
berdasarkan keputusan Ketua. 
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Bagian Kedua 

Alumni  

Pasal 106 

(1) Alumni STAI As-Sunnah adalah mereka yang telah menyelesaikan 
pendidikannya di STAI As-Sunnah. 

(2) Setiap alumni STAI As-Sunnah wajib mengabdikan dirinya pada STAI As-
Sunnah atau lembaga lain yang ditetapkan oleh STAI As-Sunnah. 

(3) Ketentuan tentang pengabdian alumni STAI As-Sunnah sebagaimana 
dimaksud pada ayat 2 (dua) ditetapkan Ketua STAI As-Sunnah. 

(4) Para Alumni STAI As-Sunnah dihimpun dalam bentuk organisasi keluarga 
alumni STAI As-Sunnah yang bertujuan menjalin hubungan dengan STAI 
As-Sunnah dalam upaya mengembangkan dan menunjang tujuan STAI As-
Sunnah. 

(5) Alumni STAI As-Sunnah dapat membentuk organisasi-organisasi alumni 
dalam upaya menunjang tercapainya tujuan STAI As-Sunnah.  

(6) Alumni dapat membentuk organisasi pada tingkat STAI As-Sunnah, dan 
Program Studi.  

(7) Hubungan kerja organisasi alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
dan ketentuan-ketentuan lain yang menyangkut organisasi alumni disusun 
sendiri oleh alumni dalam suatu musyawarah alumni.  

(8) Kepengurusan alumni tingkat STAI As-Sunnah disahkan oleh Ketua sesuai 
ketetapan yang dihasilkan oleh musyawarah alumni.  

(9) Hubungan ikatan alumni dengan almamater bersifat kekeluargaan dan 
didasarkan kepada kesamaan visi dan aspirasi serta untuk melestarikan 
hubungan emosional antara alumni dengan STAI As-Sunnah sebagai 
almamaternya.  

(10) Pendirian ikatan alumni dimaksudkan untuk:  
a. mempererat dan membina kekeluargaan antar alumni;  
b. membantu peningkatan peranan almamater dalam pelaksanaan Tri 

Darma Perguruan Tinggi;  
c. menjalankan usaha dan aktif memberikan bantuan untuk 

pencapaian tujuan almamater, dan untuk kemajuan serta 
kesejahteraan mahasiswa dan alumni;  

d. memberikan motivasi kepada alumni untuk pengembangan dan 
penerapan keahlian serta profesinya bagi kepentingan masyarakat, 
bangsa, negara dan almamater;  

e. memelihara dan menjunjung tinggi nama almamater.  
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(11) Organisasi alumni tunduk pada peraturan STAI As-Sunnah.  
(12) Ketentuan lebih lanjut tentang organisasi alumni ditetapkan dengan 

keputusan Ketua.  
 

Bagian Ketiga 

Persatuan Orang Tua Mahasiswa  

Pasal 107 

(1) Persatuan Orang Tua Mahasiswa yang selanjtunya disingkat POM adalah 
organisasi yang dibentuk dan diselenggarakan dari dan oleh orang tua 
mahasiswa STAI As-Sunnah.  

(2) POM dibentuk pada tingkat STAI As-Sunnah.  
(3) Organisasi POM dibentuk dengan tujuan untuk membantu STAI As-Sunnah 

dalam peningkatan mutu tridharma perguruan tinggi. 
(4) Organisasi wajib memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga 

yang disusun sendiri oleh orang tua mahasiswa dalam suatu musyawarah 
orang tua mahasiswa dan ditetapkan oleh Ketua STAI As-Sunnah.  

(5) Kepengurusan POM STAI As-Sunnah disahkan oleh Ketua.  
(6) Ketentuan lebih lanjut tentang organisasi POM ditetapkan dengan 

keputusan Ketua.  
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BAB XII 

KERJA SAMA 

Pasal 108 

(1) Kerjasama perguruan tinggi dilakukan untuk meningkatkan mutu hasil 
pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.  

(2) Kerjasama dengan pihak lain dilakukan atas dasar saling menguntungkan.  
(3) Kerjasama dilakukan dengan perguruan tinggi/lembaga-lembaga di dalam 

maupun di luar negeri diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku.  
(4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:  

a. kontrak manajemen;  
b. program kembaran;  
c. program pemindahan kredit;  
d. tukar menukar dosen dan mahasiswa dalam penyelenggaraan 

kegiatan akademik;  
e. pemanfaatan bersama sumber daya manusia dan sarana prasarana 

dalam pelaksanaan kegiatan akademik;  
f. penerbitan bersama karya ilmiah;  
g. penyelenggaraan bersama seminar atau kegiatan ilmiah lain; dan  
h. bentuk-bentuk lain yang dipandang perlu.  

(5) Kerjasama dalam bentuk kontrak manajemen program kembaran dan 
program-program pemindahan kredit dengan perguruan tinggi luar negeri 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilaksankan sepanjang 
program studi dari perguruan tinggi yang bersangkutan telah terakreditasi.  

(6) Ketentuan teknis penyelenggaraan kerjasama ditetapkan berdasarkan 
keputusan Ketua dengan persetujuan Senat.  
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BAB XIII 

SARANA DAN PRASARANA 

Pasal 109 

(1) Sarana dan prasarana bagi penyelenggaraan pendidikan di STAI As-Sunnah 
dapat diperoleh dari pemerintah, Yayasan, bantuan masyarakat, serta pihak 
lain.  

(2) Sarana dan prasarana yang diperoleh dari bantuan masyarakat menjadi 
barang milik Yayasan, kecuali ada perjanjian tertentu.  

(3) Sarana dan prasarana yang diadakan oleh STAI As-Sunnah bertujuan 
sebanyak-banyaknya untuk menunjang keberhasilan pendidikan di STAI 
As-Sunnah.  

(4) Sarana dan prasarana yang diadakan oleh STAI As-Sunnah menjadi barang 
milik Yayasan.  

(5) Dalam hal-hal tertentu, STAI As-Sunnah dapat melakukan kerja sama 
dengan pihak lain untuk mengadakan dan/atau memanfaatkan sarana dan 
prasarana lainnya bagi kepentingan pendidikan  

Pasal 110 

Ketetapan tentang pengelolaan, pemanfaatan dan sanksi-sanksi perusakan 
terhadap sarana dan prasarana STAI As-Sunnah ditetapkan dengan keputusan 
Ketua dengan memperhatikan ketentuan lain yang berlaku. 
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BAB XIV 

PEMBIAYAAN 

Bagian Pertama 

Sumber Dana 

Pasal 111 

(1) Pembiayaan STAI As-Sunnah diperoleh dari dana yang diusahakan oleh 
Yayasan, serta sumber lain yang bersifat tidak mengikat; 

(2) Dana yang diusahakan oleh Yayasan bersumber dari:  
a. Badan usaha milik Yayasan; 
b. Sumbangan donatur yang dihimpun Yayasan; 

(3) Sumber dana lainnya antara lain ialah:  
a. Sumbangan Pemerintah; 
b. Sumbangan Masyarakat,  
c. Unit Usaha milik STAI As-Sunnah; 
d. Sumbangan luar negeri. 

(4) Penggunaan dana yang berasal dari Pemerintah, sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) huruf a. dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.  

(5) Dana yang diperoleh dari masyarakat adalah perolehan dana yang berasal 
dari sumber-sumber sebagai berikut:  

a. Sumber pembinaan pendidikan;  
b. Biaya seleksi ujian masuk; dan  
c. Usaha-usaha lainnya, sesuai ketentuan.  

(6) Penggunaan dana yang berasal dari masyarakat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4), berpedoman kepada prinsip transparansi, akuntabilitas, 
efisiensi, dan efektif, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  

(7) Penerimaan dan penggunaan dana yang diperoleh dari pihak luar negeri 
diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  

Bagian Kedua 

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Pasal 112 

(1) Pelaksanaan pembiayaan STAI As-Sunnah berdasarkan Rencana Anggaran 
Tahunan yang telah disetujui oleh Yayasan.  

(2) Rencana Anggaran Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 
atas Rencana Anggaran Pendapatan dan Rencana Anggaran Belanja. 
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Pasal 113 

(1) Rencana Anggaran Pendapatan disusun berdasarkan Rencana Anggaran 
Belanja dan kondisi realistis peluang dan potensi keuangan STAI As-
Sunnah dan Yayasan; 

(2) Rencana Anggaran Belanja (RAB) disusun STAI berdasarkan kebutuhan, 
program kerja, dan upaya-upaya peningkatan kualitasnya dengan 
mempertimbangkan faktor efisiensi dan efektivitas program kerja dan skala 
prioritasnya, dan memperhatikan arahan-arahan Yayasan. 

(3) Ketua mengajukan RAB kepada Yayasansetelah mendapat pertimbangan 
dan persetujuan dari Senat. 

(4) RAB diajukan satu (1) bulan menjelang berakhirnya tahun buku anggaran 
(tutup buku tahun berjalan). 

(5) RAB meliputi pembiayaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 
masyarakat yang dilaksanakan STAI As-Sunnah. 

(6) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikelompokkan menjadi: 
Biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal. 

(7) Biaya investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi : Biaya 
pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, biaya pengembangan Sumber 
Daya Manusia, dan Modal Kerja Tetap. 

(8) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi : Gaji 
pendidik dan tenaga kependidikan dan segala tunjangan yang melekat pada 
gaji, bahan/ peralatan habis pakai (ATK dan sejenisnya), biaya operasional 
pendidikan tidak langsung (listrik, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan 
sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, 
kebutuhan sekunder dan tertier, dan lain-lain). 

(9) Biaya personal seperti dimaksud pada ayat (5) meliputi : Biaya-biaya yang 
dikeluarkan bagi personal (sivitas akademika) yang tidak termasuk biaya-
biaya seperti tersebut pada ayat (6) hingga ayat (7). 

Pasal 114 

(1) RAPB disusun berdasarkan aturan baku resmi ditanda tangani oleh Ketua, 
Kepala Bagian Keuangan, dan dua orang perwakilan senat selain Ketua. 

(2) RAPB harus telah diterima Yayasan untuk ditanggapi paling lambat dua 
bulan sebelum tahun buku berakhir disertai dengan bukti tanda terima; 

(3) Yayasan memberikan tanggapan terhadap RAPB yang diajukan Ketua 
selambat-selambatnyadua pekan setelah diterima Yayasan untuk ditindak 
lanjuti atau direvisi. 
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(4) Ketua mengajukan revisi dan penyesuaian RAPB berdasarkan tanggapan 
Yayasan selambat-lambatnya satu pekan setelah tanggapan diserahkan oleh 
Yayasan. 

(5) Revisi dan penyesuaian RAPB STAI As-Sunnah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) dipelajari kembali oleh yayasan dan bilamana tidak ada lagi 
yang membutuhkan perbaikan, maka yayasan menerima dan menyetujui 
RAPB. 

(6) Pencairan dana yang bersumber dari Yayasan dilakukan secara bertahap 
sesuai dengan kebutuhan STAI As-Sunnah dengan memperhatikan 
keleluasaan pelaksanaan program. 

Pasal 115 

(1) Kepala Bagian Keuangan dengan diketahui oleh Ketua menyusun laporan 
keuangan bulanan dan melaporkannya kepada Yayasan selambat-
lambatnya tanggal 1 bulan baru Hijriah. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap dua masing-
masing ditujukan kepada Pembina Yayasan dan kepada Pengurus Yayasan. 

(3) Laporan yang ditujukan kepada Pengurus Yayasan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2) disertai dengan lampiran tanda bukti transaksi keuangan 
STAI. 

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terpisah dari 
laporan bulanan bidang akademik dan admistrasi lainnya. 
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BAB XV 

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL 

Pasal 116 

(1) STAI As-Sunnah melaksanakan penjaminan mutu sebagai 
pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan. 

(2) Pelaksanaan penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat satu oleh 
STAI As-Sunnah bertujuan untuk memenuhi dan/atau melampaui standar 
nasional pendidikan. 

(3) Penajaminan Mutu Internal dilakukan oleh Ketua dan Yayasan, secara 
eksternal oleh lembaga fungsional pengawasan dan lembaga independen.  

(4) Penjabaran tata cara Penajaminan Mutu Internal dan efisiensi kegiatan yang 
meliputi mutu lulusan, kurikulum, jumlah dosen dan tenaga kependidikan, 
mahasiswa, pelaksanaan pendidikan, sarana dan prasarana, tata laksana 
administrasi akademik, kepegawaian, keuangan, inventaris, dan 
kerumahtanggaan dirumuskan secara internal oleh Senat dan secara 
eksternal oleh lembaga fungsional pengawasan yang berwenang. 

(5) Penajaminan Mutu Internal ditujukan untuk pengendalian mutu lulusan 
serta program akademik dan non akademik yang diselenggarakan oleh 
STAI As-Sunnah.  

(6) Penajaminan Mutu Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan 
dengan mengkaji keluaran, proses, dan kegunaan tiap program akademik.  

(7) Standar penilaian mutu mengacu kepada ketentuan yang ditetapkan oleh 
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.  
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BAB XVI 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 117 

(1) Dengan ditetapkannya Statuta ini, maka seluruh aktivitas dan peraturan 
teknis penyelenggaraan STAI As-Sunnah harus mengacu kepada Statuta ini. 

(2) Perubahan Statuta dapat dilakukan dalam Rapat Senat, bila disetujui oleh 
sekurang-kurangnya seperdua ditambah seorang dari jumlah anggota. 

(3) Perubahan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) harus mendapat 
persetujuan dari Yayasan. 

(4) Hal-hal yang belum diatur dalam Statuta ini akan diatur lebih lanjut dalam 
Peraturan Ketua dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kerja 
organisasi. 
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BAB XVII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 118 

Statuta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 



 

 

 


