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I. VISI dan MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 

1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA : 

Terwujudnya UNTIRTA Sebagai Integrated Smart and Green (It’S Green) 

University yang UNGGUL, BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING, di 

Kawasan ASEAN tahun 2030 

 
1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA : 

(1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta 

lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan 

ASEAN. 

(2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai 

perkembangan zaman. 

(3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik 

sebagai implementasi dari Integrated Smart and Green (It’S Green) 

University. 
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II. DASAR HUKUM 

1) Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional 

2) Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

3) Undang Undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, 

Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan 

4) Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

5) Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan 

6) Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen 

7) Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan 

8) Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan 

9) Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia (KKNI)  

10) Kepmendiknas nomor 045 tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan 

Tinggi 

11) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

12) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan  

Tinggi 

13) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 

2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan 

Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi 

14) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 

2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 
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III. RASIONAL 

Suasana akademik, seperti halnya komponen-komponen masukan dan 

proses lainnya, merupakan salah satu komponen yang akan memberikan 

pengaruh signifikan di dalam menghasilkan kualitas keluaran (lulusan dan 

lainnya). Suasana akademik memang bukan sebuah komponen fisik yang 

memiliki dimensi yang bisa diukur dengan suatu tolak ukur yang jelas, namun 

suasana akademik yang berkualitas akan mampu dikenali dan dirasakan. 

Suasana akademik menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, 

interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa maupun 

sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. 

Peran dari suasana akademik memiliki pengaruh yang sangat besar 

terhadap ketercapaian kelulusan yang telah ditetapkan oleh setiap program 

studi sesuai dengan bidang keilmuwannya. Paradigma pendidikan saat ini, 

seyogyanya memberikan ruang kebebasan dalam cara berpikir serta 

kemampuan untuk lebih dapat mengelaborasi kemampuannya baik bagi para 

mahasiswa dan dosen. Mahasiswa dan Dosen tidak lagi tersekat pada batasan 

yang begitu jauh, akan tetapi merupakan patner dalam pengembangan 

keilmuwannya, walaupun demikian tetap mengikuti kaidah serta kode etik 

yang berlaku.  

Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Universitas Sultan Ageng 

Tirtayasa (Untirta) melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan dan 

Penjaminan Mutu (LP3M)   menetapkan standar suasana akademik yang akan 

menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan 

fakultas, ketua jurusan, ketua program studi, dan dosen yang semuanya 

bertanggung jawab dalam menciptakan suasana akademik yang kondusif. 

 

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR 

(1) Rektor sebagai pimpinan universitas 

(2) Dekan sebagai pimpinan fakultas 

(3) Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan/ketua program studi sebagai 

pimpinan program studi. 
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V. DEFINISI ISTILAH 

 Suasana akademik adalah suasana yang mampu menciptakan iklim yang 

kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, 

antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk 

mengoptimalkan proses pembelajaran. 

 

VI. PERNYATAAN STANDAR SUASANA AKADEMIK 

(1) Dosen dan tenaga kependidikan harus berusaha maksimal untuk 

menciptakan lingkungan sosial yang kondusif untuk terciptanya atmosfer 

akademik yang efisien. 

(2) Dosen dan tenaga kependidikan harus berusaha maksimal untuk 

memberikan lingkungan psikologis kepada mahasiswa, sehingga 

mendukung proses pembelajaran. 

(3) Dosen harus berusaha maksimal untuk mengembangkan intelektualitas, 

sikap, dan perilaku mahasiswa. 

(4) Kegiatan penelitian yang dilakukan Dosen harus melibatkan mahasiswa. 

(5) Kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh Dosen harus dapat melibatkan 

dan memaksimalkan peran dari mahasiswa. 

(6) Mahasiswa seharusnya diberi kesempatan untuk mempublikasikan karya 

ilmiah melalui media ilmiah. 

(7) Mahasiswa seharusnya diberi kemudahan untuk mendapatkan informasi 

tentang perkembangan ilmu pengetahuan, baik melalui perpustakaan 

(jumlah buku dan judul yang memadai, jam pelayanan yang cukup, sistem 

penelusuran judul elektronik) maupun melalui media elektronik (internet). 

(8) Mahasiswa seharusnya diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan 

ekstra kurikuler (kunjungan lapangan) yang mampu meningkatkan 

pemahaman terhadap materi perkuliahan yang diberikan (khususnya 

untuk mata kuliah keahlian) dan mendorong mereka untuk menghasilkan 

karya ilmiah. 
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(9) Kegiatan seminar, diskusi kelompok harus dilakukan secara berkala bagi 

dosen maupun mahasiswa. 

 

VII. STRATEGI 

(1) Pimpinan universitas menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana 

pendukung suasana akademik yang kondusif di tingkat universitas. 

(2) Dekan, ketua jurusan/ketua program studi menyelenggarakan koordinasi 

dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pendukung suasana akademik yang 

kondusif ditingkat fakultas, jurusan/program studi. 

 

VIII. INDIKATOR 

(1) Jumlah karya ilmiah dosen dan mahasiswa meningkat 

(2) Jumlah kegiatan seminar meningkat 

(3) Jumlah kegiatan dan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian 

maupun pengabdian semakin meningkat. 

(4) Sarana prasarana pedukung meningkat 

 

IX. DOKUMEN TERKAIT 

(1) Standar ini harus dilengkapi dengan Peraturan Peraturan yang mendukung 

(2) Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan suasana 

akademik 

 

X. REFERENSI 

(1) Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu 

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng 

Tirtayasa 2016-2019. 

(2) Peraturan Rektor Untirta tentang Rencana Strategis Renstra Untirta 2019-

2023. 
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XI. LAMPIRAN 

 Tidak ada lampiran 
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I. VISI dan MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 

1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA : 

Terwujudnya UNTIRTA Sebagai Integrated Smart and Green (It’S Green) 

University yang UNGGUL, BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING, di 

Kawasan ASEAN tahun 2030 

 
1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA : 

(1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta 

lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan 

ASEAN. 

(2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai 

perkembangan zaman. 

(3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik 

sebagai implementasi dari Integrated Smart and Green (It’S Green) 

University. 
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II. DASAR HUKUM 

1) Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional 

2) Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

3) Undang Undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, 

Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan 

4) Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

5) Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan 

6) Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen 

7) Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan 

8) Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan 

9) Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia (KKNI)  

10) Kepmendiknas nomor 045 tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan 

Tinggi 

11) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 

3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

12) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 

5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan  Tinggi 

13) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 

tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan 

Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi 

14) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 

tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 
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III. RASIONAL 

Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan (SNP) telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan 

mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu seyogyanya meliputi semua 

komponen dalam pendidikan.  Salah satu komponen penting adalah 

mahasiswa. Secara umum yang dimaksud dengan mahasiswa adalah peserta 

didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi tertentu. Mahasiswa 

sebagai masukan dari proses pendidikan tinggi perlu seleksi penerimaan 

mahasiswa baru. Sementara dalam proses pendidikan mahasiswa perlu 

pelayanan dalam kegiatan akademik dan kegiatan non akademik. 

Kegiatan kemahasiswaan dikelompokkan dalam empat bidang yaitu : 

bidang penalaran, bidang minat bakat dan kegemaran, bidang organisasi serta 

bidang kesejahteraan dan bakti sosial. Untuk memperoleh hasil atau luaran 

yang baik maka mulai dari masukan serta prosesnya juga harus baik. 

Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Universitas Sultan Ageng 

Tirtayasa (Untirta) melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan dan 

Penjaminan Mutu (LP3M)   menetapkan  standar kemahasiswaan yang akan 

menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan 

fakultas, ketua jurusan, ketua program studi, dan dosen yang bertanggung 

jawab dalam perannya sebagai pendidik dan pembimbing. 

 

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR 

(1) Rektor sebagai pimpinan universitas 

(2) Dekan sebagai pimpinan fakultas 

(3) Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan/ketua program studi sebagai 

pimpinan program studi 

 

V. DEFINISI ISTILAH 

(1) Dosen adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi yang khusus 

diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tridharma Perguruan 

Tinggi. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap. 
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(2) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas 

Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta). 

 

VI. PERNYATAAN STANDAR KEMAHASISWAAN 

(1) Universitas harus mempunyai kebijakan tentang penerimaan mahasiswa 

baru berdasarkan kesempatan yang sama. 

(2) Fakultas/jurusan/program studi harus mempunyai persyaratan tertentu 

yang memastikan bahwa calon mahasiswa memenuhi syarat-syarat 

spesifik yang ditentukan. 

(3) Fakultas/jurusan/program studi harus menentukan jumlah mahasiswa 

baru yang dapat diterima disesuaikan dengan kapasitas yang ada. 

(4) Kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru harus terus-menerus 

direvisi secara reguler agar sesuai dengan kepentingan stakeholders dan 

kebutuhan masyarakat. 

(5) Fakultas/jurusan/program studi harus mempunyai program 

pembimbingan akademik dan konseling untuk mahasiswa. 

(6) Universitas/fakultas/jurusan/program studi harus mempunyai kebijakan 

tentang perwakilan dan partisipasi mahasiswa dalam mendisain, 

mengelola dan mengevaluasi kurikulum serta hal-hal lain yang 

berhubungan dengan mahasiswa. 

(7) Universitas/ fakultas/ jurusan/ program studi harus mendorong 

mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekstrakurikular dan 

organisasi mahasiswa. 
 

VII. STRATEGI 

(1) Pimpinan universitas menyelenggarakan koordinasi dengan para wakil 

dekan bidang kemasiswaan secara berkala. 

(2) Dekan, ketua jurusan/ketua program studi menyelenggarakan koordinasi 

dengan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan 

evaluasi kegiatan kegiatan mahasiswa. 
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VIII. INDIKATOR 

(1) Seleksi mahasiswa baru sebagai masukan dalam proses pendidikan 

menjadi semakin selektif 

(2) Jumlah kegiatan dan jumlah mahasiswa yang terlibat semakin meningkat 
 

IX. DOKUMEN TERKAIT 

(1) Standar ini harus dilengkapi dengan Peraturan Akademik 

(2) Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan 

kemahasiswaan 

 
 

X. REFERENSI 

(1) Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu 

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng 

Tirtayasa 2016-2019. 

(2) Peraturan Rektor Untirta tentang Rencana Strategis Renstra Untirta 2019-

2023. 
 

XI.    LAMPIRAN 

A. STANDAR KEMAHASISWAAN 

a. Penerimaan Mahasiswa Baru 

(1) Penerimaan mahasiswa baru di informasikan melalui berbagai media antara 

lain: melalui website Untirta, penyediaan brosur.  

(2) Setiap jurusan/prodi membuat profil masing-masing dan disosialisasikan 

melalui website Untirta, dan juga brosur.   

(3) Membuat skema alur penerimaan mahasiswa baru dan menginformasikan 

alur tersebut kepada : 

 panitia SNMPTN, SBMPTN, UMB dan UMM 

 Website Untirta 

 Fakultas dan jurusan/prodi 

 Calon Mahasiswa Baru 
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(4) Menyediakan counter SNMPTN, SBMPTN, UMB, UMM. online di 

lingkungan Untirta kampus Serang dan khususnya di Fakultas Teknik 

(Cilegon). 

(5) Monitoring mahasiswa yang lulus melalui SNMPTN dilakukan oleh Senat 

Fakultas. 

b. Pembinaan Mahasiswa 

(1) Membuat buku Kode Etik Mahasiswa, yang berkaitan dengan perilaku, hak 

dan kewajiban sebagai mahasiswa. 

(2) Pemberlakuan isi Pedoman Akademik sudah harus diberlakukan di semua 

Fakultas, karena saat ini belum adanya keseragaman antar Fakultas. 

c. Standar Mutu Mahasiswa 

Selain berpatokan pada Pedoman Akademik, mahasiswa di setiap Fakultas 

yang akan menyelesaikan masa studi (lulus) harus sudah mempunyai 

sertifikat TOEFL. 

d. Pelayanan Mahasiswa 

(1) Adanya kemudahan informasi pada mahasiswa. 

(2) Tersedianya selain Pembimbing Akademik, juga Pembimbing non 

Akademik (Konseling) bagi mahasiswa. 

(3) Tersedianya beasiswa bagi mahasiswa. 

(4) Tersedianya fasilitas yang memungkinkan mahasiswa yang berbakat 

luarbiasa untuk mengembangkan kemampuannya. 

 

RUANG LINGKUP  

Ruang lingkup pembinaan dan pengembangan kegiatan kemahasiswaan meliputi 

beberapa bidang sebagai berikut: 

1. Bidang Penalaran  

Bidang Penalaran adalah bidang pembinaan yang bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan nalar dan intelektual mahasiswa untuk menjadi 

cendikiawan dan ilmuwan yang bertanggung jawab, bermoral dan beretika. 

Pembinaan dan pengembangan penalaran ini dilakukan dalam rangka 

membangun dan memperkokoh tradisi akademik melalui kegiatan-kegiatan 
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penelitian, diskusi, seminar, lokakarya, simposium, lomba-lomba bidang 

keilmuan, pelatihan dan lomba kemampuan berbahasa, dan lain-lain.  

Melalui pembinaan dan pengembangan bidang penalaran diharapkan 

mahasiswa dapat berpartisipasi dan meningkatkan prestasinya dalam berbagai 

ajang seminar, diskusi, lokakarya, simposium, PKM (Program Kreativitas 

Mahasiswa), LKTI (Lomba Karya Tulis Ilmiah), Olimpiade Sains, Lomba 

Kemampuan Berbahasa Indonesia/asing, dan kegiatan lainnya yang berkaitan 

dengan pengembangan penalaran, keilmuan, dan profesi. 

2. Bidang Minat dan Bakat  

Bidang Minat dan Bakat Mahasiswa adalah bidang pembinaan yang bertujuan 

untuk memfasilitasi pengembangan minat, bakat, dan prestasi mahasiswa di luar 

bidang akademik, seperti: seni, olahraga, kewirausahaan, hobi, dan lain-lain 

minat dan bakat lainnya yang bersifat konstruktif dan dapat didayagunakan 

sebagai keunggulan komparatif baik bagi mahasiswa secara individual maupun 

bagi kampus secara institusional. 

Melalui pembinaan dan pengembangan bidang minat-bakat ini diharapkan 

mahasiswa dapat berpartisipasi dan meningkatkan prestasinya dalam berbagai 

ajang kompetisi maupun lomba, seperti: PKM (Program Kreativitas Mahasiswa), 

PEKSIMINAS (Pekan Seni Mahasiswa Nasional), MTQ-M (Musabaqah Tilawatil 

Quran Mahasiswa), Program Mahasiswa Wirausaha (PMW), Pekan Olahraga 

Mahasiswa Nasional (POMNAS) dan Daerah (POMDA), serta ajang lomba dan 

unjuk minat dan bakat lainnya. Di samping itu, diharapkan pula kepedulian dan 

aktualisasi mahasiswa dapat meningkat pada bidang pengabdian masyarakat 

melalui berbagai aktivitas pengabdian kepada masyarakat, baik yang bersifat 

kompetisi seperti: Program Bina Desa, maupun kegiatan rutin terprogram 

maupun insidental. 

3. Bidang Kesejahteraan Mahasiswa 

Bidang kesejahteraan mahasiswa adalah upaya untuk membantu memfasilitasi 

sarana dan prasarana penunjang bagi mahasiswa selama menempuh pendidikan 

tinggi, baik yang bersifat kesejahteraan rohaniah maupun jasmaniah dalam 

rangka memperlancar pendidikannya. Pembinaan kesejahteraan mahasiswa 
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diwujudkan dalam bentuk fasilitasi: pelayanan kesehatan bagi mahasiswa, 

asuransi, asrama mahasiswa, beasiswa, koperasi mahasiswa, perpustakaan, 

fasilitasi akses internet, penyediaan kantin/kafetaria, pembinaan kerohanian 

mahasiswa, konseling dan konsultasi psikologi yang diselenggarakan bagi para 

mahasiswa yang menghadapi permasalahan-permasalahan akademik maupun 

non akademik.  

 

 

4. Bidang Pengabdian Pada Masyarakat, Alumni dan Kerjasama 

Bidang Pengabdian Masyarakat dimaksudkan untuk membentuk kepedulian 

mahasiswa terhadap lingkungan sosial sehingga tertanamnya rasa empati dan 

simpati mahasiswa terhadap masyarakat, sehingga terwujudnya toleransi, saling 

menghargai dan kebersamaan. 

Bidang Alumni dan kerjasama berkaitan dengan pendataan dan penelusuran 

alumni guna menjadi umpan balik dalam rangka meningkatkan kualitas 

pendidikan. Di samping itu, penelusuran alumni juga dimaksudkan dalam 

rangka memperluas dan memperkokoh jejaring dengan alumni dan instansi 

tempatnya bekerja guna peningkatkan kualitas pendidikan yang diselenggarakan 

oleh universitas, khususnya pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan 

melalui kerjasama-kerjasama yang relevan untuk dilakukan. 
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I. VISI dan MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 

1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA : 

Terwujudnya UNTIRTA Sebagai Integrated Smart and Green (It’S Green) 

University yang UNGGUL, BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING, di 

Kawasan ASEAN tahun 2030 

 
1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA : 

(1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta 

lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan 

ASEAN. 

(2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai 

perkembangan zaman. 

(3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik 

sebagai implementasi dari Integrated Smart and Green (It’S Green) 

University. 

 
 
 

 

   STANDAR  SISTEM INFORMASI         
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL 
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 

  
  
  
  

  
Kode Dokumen : SMP/UN43.15/011 

Revisi : 007 

Tanggal : 23 November 2020 

Diajukan oleh : Koordinator Pusat Pengembangan Standar Mutu 
Internal dan Eksternal LP3M Untirta 

Dikendalikan oleh : Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan 
Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta 

Dikaji Ulang oleh : Wakil Rektor Bidang Akademik 

Disetujui oleh : Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 
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II. DASAR HUKUM 

1) Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional 

2) Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

3) Undang Undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, 

Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan 

4) Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

5) Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan 

6) Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen 

7) Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan 

8) Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan 

9) Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia (KKNI)  

10) Kepmendiknas nomor 045 tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan 

Tinggi 

11) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 

3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

12) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 

5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan  Tinggi 

13) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 

tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan 

Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi 

14) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 

tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 
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III. RASIONAL 

Untuk mendukung terwujudnya Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Sultan 

Ageng Tirtayasa (Untirta), tentunya harus didukung pula oleh sistem teknologi 

informasi yang dapat memacu terwujudnya perguruan tinggi yang unggul, 

mandiri, kreatif, inovatif, dan kompetitif, maka sistem informasi manajemen 

yang terpadu menjadi kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi.  Sistem 

informasi yang baik akan memudahkan pengambilan keputusan yang tepat 

dan baik pula. Oleh Karena itu, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) 

melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M)   

menetapkan standar sistem informasi.  

 

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR 

(1) Rektor sebagai pimpinan universitas 

(2) Dekan sebagai pimpinan fakultas 

(3) Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi/bidang 

sebagai pimpinan program studi/bidang 

(4) Kepala UPT Pusdainfo 

 

V. DEFINISI ISTILAH 

Sistem Informasi Manajemen (SIM) perguruan tinggi antara lain adalah : 

 SIM Akademi (SIAKAD) 

 SIM Sumberdaya Manusia (SIMPEG) 

 SIM Keuangan 

 SIM Sarana dan Prasarana 

 SIM Kemahasiswaan dan Alumni 

 SIM Perpustakaan 

 Hardware : perangkat keras dimana software diinstalasi 

 Software : perangkat lunak atau aplikasi penunjang akademis maupun non 

akademis. 
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 Humanware/Brainware : perangkat cerdas atau manusia pengguna 

hardware dan software yang berperan dalam optimalisasi penggunaan 

perangkat hardware dan software. 

 Organoware : model pengelolaan kebutuhan teknologi informasi di 

organisasi atau dalam konteks ini adalah perguruan tinggi. 

 Konten : materi informasi termasuk di dalamnya adalah software yang 

digunakan dalam suatu sistem informasi. 

 Infrastruktur : perangkat penunjang seperti jaringan LAN, backbone, server, 

switch, dan perangkat lain yang menunjang implementasi sistem informasi 

yang digunakan. 

 Pangkalan Data: sistem pengelolaan data terpusat dimana seluruh data 

diorganisasikan, dikumpulkan, dan disitribusikan melalui pangkalan data 

tersebut. 

 

VI. PERNYATAAN STANDAR SISTEM INFORMASI 

(1) Universitas/Fakultas/Jurusan/Program Studi dan Unit-unit yang lain harus 

memiliki dan menerapkan sistem informasi untuk semua bidang yang 

efektif dan efisien. 

(2) Universitas/Fakultas/Jurusan/Program Studi  dan Unit-unit yang lain harus 

memiliki dan menerapkan jaringan lokal (Local Area Network-LAN). 

(3) Universitas/Fakultas/Jurusan/Program Studi dan Unit-unit yang lain harus 

memiliki dan menerapkan jaringan internet (Wide Area Network). 

(4) Universitas/Fakultas/Jurusan/Program Studi/Bidang dan Unit-unit yang 

lain harus menyediakan fasilitas informasi yang memadai dan mudah 

diakses. 

(5) Semua Unit di lingkungan Universitas harus memelihara sistem informasi 

yang dimiliki. 

(6) Hardware : 

1) Setiap fakultas/pascasarjana harus menyediakan komputer yang dapat 

diakses/digunakan oleh mahasiswa minimal 1 unit. 
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2) Setiap unit harus memiliki komputer layanan akademik yang usia 

pakainya maksimal 5 tahun. 

(7) Software : 

1) Setiap unit harus memiliki software orisinil/gratis (bukan bajakan) baik 

yang terkait fungsi akademis dan non akademis dari unit yang 

bersangkutan.  

2) Setiap unit harus memiliki operating sistem yang terbaru dimana 

usianya tidak lebih dari 5 tahun. 

3) Setiap unit harus memiliki layanan akademik baik yang terkait 

langsung dengan proses akademik maupun yang sifatnya administratif 

secara online (LAN&Wireless)  (menjunjung tinggi prinsip paperless). 

Contoh aplikasi e-administration berbasis web. 

4) Setiap unit wajib menggunakan aplikasi universitas yang dimaksudkan 

untuk penyelenggaraan akademik dan non akademik. 

(8) Humanware (Brainware) : 

1) Setiap unit harus memiliki tenaga admin yang memahami perawatan 

komputer dan pengelolaan jaringan sederhana. 

2) Setiap program studi harus memiliki operator baik EPSBED maupun 

SIAKAD, yang mampu menjamin pelaksanaan kegiatan akademik di 

program studi tersebut. 

3) Setiap dosen harus memiliki kemampuan penggunaan 

software/aplikasi di luar Ms. Office minimal 1 aplikasi.  

(9) Organoware : 

1) Setiap Unit harus memiliki sarana online dalam menginformasikan 

visi, misi, dan rencana kerjanya serta kegiatan yang akan dilaksanakan 

termasuk didalamnya sistem informasi. 

2) Tersedianya manual prosedur penggunaan aplikasi akademik dan non 

akademik yang digunakan di Unit maupun Universitas yang dapat 

diakses dengan mudah oleh pengguna. 
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(10) Konten : 

1) Setiap pengguna/stakeholder dapat memperoleh data/informasi 

akademis dan non akademis sesuai dengan kebutuhannya. 

2) Unit dan Universitas harus mampu menyediakan profil 

unit/universitas dalam bentuk CD/DVD/Media (Info Statis), dan 

informasi dinamis berbasis web (online). 

(11) Infrastruktur: 

1) Ketersediaan bandwith internet per pengguna adalah 100 Kbps. 

2) Setiap komputer di unit harus terkoneksi dengan jaringan LAN & 

Wireless kampus. 

3) Setiap unit harus saling terkoneksi dalam jaringan backbone 

universitas dengan menggunakan Fiber Optic sebagai backbone 

utama. 

4) Setiap ruang kelas atau ruang kerja di unit harus ter-cover dengan 

koneksi internet. 

 

 

VII. STRATEGI 

(1) Pimpinan universitas menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana 

sistem  informasi di tingkat universitas 

(2) Pimpinan fakultas menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana 

sistem informasi di tingkat fakultas. 

(3) Rektor dengan mendorong pelaksanaan pelatihan dan peningkatan 

kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan dalam penggunaan 

teknologi informasi 

 

VIII. INDIKATOR 

(1) Tersedia secara fungsional dan terpadu sistim informasi manajemen   

untuk : akademik, sumberdaya manusia, keuangan, sarana prasarana, 

kemahasiswaan dan alumni, serta perpustakaan. 
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(2) Tersedianya koneksi internet di setiap ruang baik ruang kelas maupun 

ruang kerja diseluruh wilayah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 

(3) Tersedianya tenaga IT khusus di setiap unit. 

 

IX. DOKUMEN TERKAIT 

(1) Standar ini harus dilengkapi dengan Peraturan Peraturan yang mendukung 

(2) Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan system 

informasi. 

(3) Dokumentasi Sistem Informasi (Charter) dan Perangkat IT. 
 

X. REFERENSI 

(1) Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem 

Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016-

2019. 

(2) Peraturan Rektor Untirta tentang Rencana Strategis Renstra Untirta 2019-

2023. 

 

XI. LAMPIRAN 

 Tidak ada lampiran 
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I. VISI dan MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 

1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA : 

Terwujudnya UNTIRTA Sebagai Integrated Smart and Green (It’S Green) 

University yang UNGGUL, BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING, di 

Kawasan ASEAN tahun 2030 

 

1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA : 

(1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta 

lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan 

ASEAN. 

(2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai 

perkembangan zaman. 

(3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik 

sebagai implementasi dari Integrated Smart and Green (It’S Green) 

University. 

 

 
 

  STANDAR  KERJASAMA DALAM DAN 
LUAR NEGERI                                  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL 
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 

  
  
  
  

  
Kode Dokumen : SMP/UN43.15/012 

Revisi : 007 

Tanggal : 23 November 2020 

Diajukan oleh : Koordinator Pusat Pengembangan Standar Mutu 
Internal dan Eksternal LP3M Untirta 

Dikendalikan oleh : Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan 
Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta 

Dikaji Ulang oleh : Wakil Rektor Bidang Akademik 

Disetujui oleh : Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 
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II. DASAR HUKUM 

1) Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional 

2) Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

3) Undang Undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, 

Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan 

4) Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

5) Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan 

6) Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen 

7) Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan 

8) Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan 

9) Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia (KKNI)  

10) Kepmendiknas nomor 045 tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan 

Tinggi 

11) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 

3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

12) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 

5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan  Tinggi 

13) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 

tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan 

Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi 

14) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 

tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 
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III. RASIONAL 

Kerjasama merupakan upaya bersama yang dilakukan dengan sadar dan 

saling mendukung dan saling menguatkan sehingga dicapai sinergi yang baik. 

Adanya sinergi ini  dapat ditengarai dengan adanya hasil yang lebih baik bila 

dibandingkan kalau bekerja sendiri. Kerjasama yang baik adalah kerjasama 

yang mutualistik atau saling menguntungkan.  

Dengan perkembangan teknologi dan keterbukaan era informasi, maka 

aksesibilitas untuk mendapatkan informasi sangatlah mudah dan cepat. Selain 

dari itu dengan di berlakukannya MEA sesungguhnya mendorong khsususnya 

bagi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa untuk meningkatkan kualitas dari 

lulusan yang dihasilkan. Selain dari itu hal ini menjadikan peluang bagi 

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa untuk dapat melakukan kerjasama dengan 

pihak luar dalam upaya peningkatan mutu baik akademis maupun non 

akademis.   

Agar kerjasama dalam berbagai bidang yang dilakukan perguruan tinggi 

dengan berbagai  pihak baik di dalam maupun di luar negeri dapat terlaksana 

tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selaras 

dengan Visi dan Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), maka perlu 

adanya standar tentang kerjasama dalam dan luar negeri. 

 

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR 

(1) Rektor sebagai pimpinan universitas 

(2) Dekan sebagai pimpinan fakultas 

(3) Direktur sebagai pimpinan pascasarjana Untirta 

(4) Ketua Program Studi/Jurusan sebagai pimpinan Program Studi/ Jurusan 

(5) Ketua lembaga/Unit Pelaksana Teknis (UPT) 

 

V. DEFINISI ISTILAH 

 UPT pelayanan kerjasama internasional UNTIRTA adalah  unit pelaksana  

yang bertugas mengkoordinasikan dan mengadministrasikan atau 

menjalankan kegiatan kerjasama pada tingkat Universitas yang melakukan 
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kegiatan dibawah pembinaan Pembantu Rektor IV dan bertanggungjawab 

pada Rektor. 

 Kerjasama adalah kegiatan yang saling menguntungkan dengan pihak lain 

baik dalam negeri maupun luar negeri yang dituangkan dalam bentuk 

Memorandum of Understanding (MoU) dan atau Memorandum of 

Action  (MoA) 

 Kontrak kerjasama adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh 

Universitas/Fakultas/ Program Pascasarjana/ Jurusan/Bagian/ Program 

Studi/ Lembaga/ UPT/ Unit Kerja di lingkungan Universitas Sultan Ageng 

Tirtayasa dengan Perusahaan/ Badan/Lembaga/Instansi lain baik 

pemerintah atau swasta, untuk melaksanakan suatu kegiatan dengan 

pembiayaan yang disepakati bersama yang diketahui oleh Rektor. 

 Bidang dan lingkup kerjasama adalah bidang-bidang yang meliputi 

penyelenggaraan pendidikan,  pembinaan mahasiswa, penyelenggaraan 

penelitian dan laboratorium, dan penyelenggaraan pengabdian kepada 

masyarakat, baik dalam lingkup kegiatan yang dikerjasamakan dengan 

lembaga/institusi internal maupun eksternal universitas 

 Kerjasama dapat dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan perguruan 

tinggi berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling 

menguntungkan, memperhatikan baik hukum nasional maupun hukum 

internasional, tidak mengganggu kebijakan pembangunan bangsa, 

pertahanan dan keamanan nasional. 

 Kerjasama dapat dilakukan mulai dari tingkat regional, nasional, dan 

internasional yang memiliki prinsip dasar yaitu, saling keterbukaan 

(transparant), menguntungkan (provitable), dan dapat membangun 

berbagai aspek tri dharma perguruan tinggi (pengembangan mutu 

pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan manajemen 

perguruan tinggi. 
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VI. PERNYATAAN STANDAR KERJASAMA DALAM DAN LUAR NEGERI 

(1) Untirta menyelenggarakan kerja sama dengan berbagai stakeholder 

(swasta dan pemerintahan), pada level regional, nasional, dan 

internasional. 

(2) Penyelenggaraan kerja sama dimulai dari fakultas/lembaga/unit, dan harus 

dikoordinasikan dengan universitas. 

(3) Kerja sama harus diaplikasikan dalam hal : 

 Memberdayakan sumber daya yang dimiliki Untirta. 

 Meningkatkan kualitas fakultas/pasca/lembaga/UPT. 

 Memberikan akses dan fasilitas bagi dosen dan staf untuk 

pengembangan diri. 

 Mengembangkan sains, teknologi dan seni. 

 Menciptakan income generating  

 Meningkatkan Citra Untirta  

(4) Kerjasama harus diaplikasikan dalam kegiatan : 

 Mengembangkan akses dan fasilitas untuk kegiatan intra dan 

ekstrakurikuler 

 Memfasilitasi alumni dalam mendapatkan kesempatan kerja. 

(5) Kerjasama harus dilaksanakan dalam bentuk kegiatan : 

 Kontrak manajemen  

 Dual program dan Joint program 

 Penelitian 

 Pengabdian kepada masyarakan 

 Pertukaran dosen, staf, dan mahasiswa dalam penyelenggaraan civitas  

akademik. 

 Program pemindahan kredit (mata kuliah) 

 Kerjasama penerbitan dan publikasi ilmiah 

 Penyelenggaraan bersama seminar, workshop, pendampingan 

 Hal-hal lain yang dianggap perlu. 
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VII. STRATEGI 

(1) Pimpinan universitas merencanakan, memutuskan dan menyepakati 

kerjasama pada level regional, nasional, dan internasional dalam bentuk 

Memorandum of Understanding  (MOU) dan Memorandum of Action 

(MOA).  

(2) Pimpinan fakultas, program studi, lembaga, unit yang terkait 

melaksanakan operasionalisasi kerjasama sesuai nota kesepahaman yang 

telah disepakati dalam bentuk MOU dan MOA tersebut. 

 

VIII. INDIKATOR 

(1) Meningkatnya kuantitas, kualitas dan varian kerjasama secara regional, 

nasional dan internasional secara berkelanjutan. 

(2) Banyaknya kerjasama dan pihak yang terlibat. 

 

IX. DOKUMEN TERKAIT 

(1) Standar ini harus dilengkapi dengan PP yang mendukung. 

(2) Manual Prosedur, borang atau formulir kerja terkait dengan kerjasama. 

 

X. REFERENSI 

(1) Bahan Pelatihan “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi” 

(Internal Penyusunan SPMI Perguruan Tinggi) tahun 2016. Kemenristekdiikti 

Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa 2016.   

(2) Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, 2016. 

Kemenristekdiikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa 2016.   

(3) Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem 

Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2013-

2015. 
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XI.  LAMPIRAN 

A. Asas Kerjasama 

Kerjasama antara universitas, fakultas, program studi, jurusan, unit pelaksana 
teknis dengan pihak lain dilakukan dengan berdasarkan pada asas-asas : 

(1) Saling menguntungkan 

(2) Saling menghormati 

(3) Kepatutan dan kelayakan 

(4) Transparan dan akuntabel 

(5) Sesuai dengan visi dan misi universitas 

(6) Memanfaatkan potensi dan sumberdaya sendiri 

(7) Berdasarkan peranturan perundang-undangan yang berlaku 

B. Legalitas Kerjasama 

(1) Kontrak kerjasama yang dilakukan oleh pelaksana kerjasama Universitas 

Sultan Ageng Tirtayasa dengan pihak lain wajib diketahui oleh Rektor 

atau Wakil Rektor IV, dan harus dilaporkan dan diadministrasikan pada 

UPT pelayanan kerjasama internasional  

(2) Kontrak kerjasama yang dilakukan ditingkat Universitas wajib 

ditandatangani oleh Rektor, sedangkan Perjanjian kerjasama yang 

dilakukan ditingkat Fakultas/Program Pascasarjana/Jurusan/Program studi 

Lembaga/ UPT/Unit Kerja wajib melibatkan Rektor atau  Wakil Rektor IV 

sebagai penandatangan. 

(3) Apabila point (1), (2) dilanggar kerjasama dianggap tidak sah, pihak 

pelaksana bertanggungjawab terhadap akibat yang ditimbulkan termasuk 

konsekuensi hukumnya terkait adanya kerjasama tersebut. 

C. Potensi dan Bidang Kegiatan Kerjasama 

(1) Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kerjasama, UNTIRTA 

memiliki beberapa komponen potensi kerjasama yaitu  sumber daya 

manusia, sumber daya kelembagaan, sumber daya fasilitas dan sumber 

daya alumni. 
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(2) Bidang kegiatan kerjasama yang dapat dilakukan oleh Universitas/ 

Fakultas/ProgramPascasarjana/Jurusan/Program Studi/Lembaga/UPT/Unit 

Kerja di lingkungan Univesitas Sultan Ageng Tirtayasa meliputi : 

 Penyelenggaraan Pendidikan 

 Penyelenggaraan Penelitian 

 Penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat 

 Bidang lain yang sesuai dengan visi dan misi universitas 

D. Organisasi Pelaksana Kerjasama 

(1) UPT pelayanan kerjasama internasional merupakan koordinator pelaksana 

kerjasama pada tingkat universitas dengan tidak mengurangi kewenangan 

pelaksana yang lain untuk mencari peluang kerjasama dengan pihak 

eksternal 

(2) Fakultas/Program Pascasarjana/Jurusan/Program Studi/ Bidang/ 

Lembaga/UPT/Unit Kerja di lingkungan universitas merupakan pelaksana 

di bawah koordinasi UPT pelayanan kerjasama internasional 

(3) Dalam pelaksanaan kerjasama UPT pelayanan kerjasama internasional dan 

pelaksana kerjasama dapat saling berkoordinasi dengan pihak ketiga agar 

tercapai efektivitas pencapaian tujuan kerjasama. 

(4) UPT pelayanan kerjasama internasional harus membuat laporan secara 

periodik kepada Rektor melalui Wakil Rektor IV tentang pelaksanaan 

tugas dan kewenangannya. 

(5) Pelaksana kerjasama lain harus membuat laporan setiap kegiatan 

kerjasama kepada Pimpinan Unit bersangkutan dan selanjutnya Pimpinan 

Unit meneruskannya kepada Wakil Rektor IV melalui UPT pelayanan 

kerjasama internasional. 

E. Sasaran Kerjasama 

Sasaran kerjasama meliputi kerjasama dalam negeri maupun luar negeri,  

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Badan Usaha Milik 

Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Departemen dan non-Departemen, 

Industri, Swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Kedutaan Besar, 

Overseas Agencies, dan lain lain. 
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F. Pengaturan Pelaksanaan Kerjasama 

(1) Pengaturan kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh fakultas/program 

pascacarjana/ jurusan/program studi/ lembaga/ UPT/ unit kerja di 

lingkungan UNTIRTA meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian 

masyarakat. 

(2) Pelaksana kerjasama dapat melakukan kerjasama dengan ketentuan-

ketentuan sebagai berikut : 

a. Tahap-tahap kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh pelaksana 

kerjasama di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa meliputi 

perencanaan, pelaksanaan,  monitoring, dan evaluasi serta tindak 

lanjut. 

b. Kegiatan kerjasama harus disusun dalam suatu dokumen yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi serta tindak lanjut 

yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana kerjasama secara 

berjenjang kepada Rektor  melalui UPT pelayanan kerjasama 

internasional. 

c. Penandatanganan kontrak kerjasama yang dilakukan pelaksana 

kerjasama dengan pihak internal di lingkungan UNTIRTA, dilakukan 

oleh masing-masing pelaksana kerjasama dan diketahui Rektor. 

d. Penandatanganan kontrak kerjasama yang dilakukan pelaksana 

kerjasama dengan pihak eksternal UNTIRTA, mengacu pada pasal 

ketentuan yang berlaku 

e. Seluruh kegiatan kerjasama yang meliputi rencana, proses dan hasil 

pelaksanaan kegiatan kerjasama secara periodik dilaporkan kepada 

Rektor melalui Wakil Rektor IV dilakukan oleh UPT pelayanan 

kerjasama internasional 

(3) Pelaksana kerjasama mempunyai kewenangan untuk mengelola anggaran 

dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : 
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a. Setiap pelaksana kerjasama diharapkan dapat membiayai sendiri 

seluruh kegiatan kerjasama dengan mengoptimalkan potensi yang 

ada. 

b. Pelaksanaan kerjasama baik dengan pihak internal maupun eksternal 

dan awal perintisan kerjasama menjadi tanggung jawab masing-

masing unit pelaksana kerjasama. 

c. Pelaksana kerjasama mempunyai kewenangan untuk melakukan 

pengelolaan dana hasil kegiatan kerjasama.  

d. Pelaksana kerjasama yang telah melakukan kegiatan dan 

menandatangani kontrak kerjasama harus menyerahkan Dana 

Kontribusi Kelembagaan kepada universitas sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 

e. Hasil kerjasama yang dilakukan pelaksana kerjasama baik dalam 

bentuk produk barang maupun hak kekayaan intelektual menjadi hak 

milik universitas/ fakultas/ program pascasarjana/ UPT/ lembaga atau 

sesuai dengan yang tersebut di dalam kontrak kerjasama. 

(4) Besarnya Dana Kontribusi Kelembagaan, pembebasan pajak, dan biaya-

biaya administrasi diatur dalam ketentuan yang berlaku. 

(5) Dana Kontribusi Kelembagaan diberikan kepada universitas dan pelaksana 

kerjasama lain di lingkungan universitas yang telah mendapatkan dan/ 

atau melakukan kontrak kerjasama dengan pihak lain yang besarnya 

diatur sebagaimana dalam ayat (2), berdasarkan nilai riil kontrak yang 

disepakati. 

(6) Dalam hal kerjasama yang sifat dan tujuannya pemberian beasiswa dan/ 

atau pengabdian kepada masyarakat berupa bantuan kemanusiaan, tidak 

dikenakan  Dana Kontribusi Kelembagaan. 

(7) Pembawa proyek mendapatkan marketing fee/ hunting fee sebagai 

berikut. 
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a. Kerjasama dengan nilai kontrak  Rp. 100 juta, sebesar 5%  dari nilai 

kontrak riil yang diterima sebesar kesepakatan setelah 

penandatanganan kontrak dan dibayar. 

b. Kerjasama dengan nilai kontrak > Rp. 100 juta, sebesar 3% (tiga 

persen) dari nilai kontrak riil yang diterima sebesar kesepakatan 

setelah penandatanganan kontrak dan dibayar.  

(8) Peruntukan Dana Kontribusi Kelembagaan dapat digunakan untuk : 

a. Pengembangan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dalam hal 

peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan sarana 

prasarana,  dan penyertaan kegiatan ilmiah.  

b. Promosi dalam menjalin kerjasama dengan pihak lain. 

c. Peningkatan kesejahteraan sivitas akademika di lingkungan Universitas 

Sultan Ageng Tirtayasa. 

(9) Pelaksana kerjasama dan UPT pelayanan kerjasama internasional saling 

berkoordinasi dalam menjalin kerjasama dengan pihak ketiga. 

(10) Perencanaan, penerimaan, dan pengeluaran keuangan kegiatan kerjasama 

dilaksanakan menurut Sistem Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) 

(11) Barang-barang yang diperoleh dari kegiatan kerjasama merupakan barang 

inventaris atau aset negara. 

(12) Hasil kerjasama nonfisik seperti konsep ide, rancang bangun, metodologi 

dan lain-lain yang sejenis, sejauh yang tidak dipersyaratkan dalam surat 

perjanjian kerjasama menjadi dokumen milik Untirta. 
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