KETUA YAYASAN JAYABAYA
Menimbang

:

a.
b.

c.

Mengingat

Memperhatikan

:

::

bahwa statuta merupakan dasar acuan dalam rangka dan pengelolaan penyelenggaraan
tridharma perguruan tinggi di lingkungan Universitas Jayabaya;
bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan regulasi perundang-undangan di bidang
pengelolaan perguruan tinggi swasta serta perkembangan institusi secara internal,
maka Statuta Universitas Jayabaya yang masih mengacu pada ketentuan-ketentuan
peraturan perundang-undangan tahun 2012 perlu dilakukan perubahan;
bahwa berdasarkan pertimbangan pada buitr (a) dan (b), perlu ditetapkan dengan Surat
Keputusan Yayasan Jayabaya.

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor115, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan
Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 16);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 85 Tahun 2008 tentang Pedoman
Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi;
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Jayabaya.
Saran dan Pendapat unsur pimpinan di lingkungan Jayabaya
MEMUTUSKAN :

Menetapkan

STAT
: STATUTA UNIVERSITAS JAYABAYA
Pasal 1

(1) Isi lengkap statuta tercantumkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Yayasan ini.
(2) Peraturan Yayasan ini selanjutnya diberi sebutan Statuta 2014 Universitas Jayabaya
Pasal 2
(1) Dengan berlakunya Peraturan Yayasan ini bahwa peraturan/keputusan sebelumnya tentang Statuta dinyatakan
tidak berlaku.

(2) Segala peraturan dan ketentuan sebagai pelaksanaan peraturan/keputusan sebelumnya tentang Statuta yang ada
masih langsung berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum dibuat yang baru berdasarkan Peraturan
Yayasan tentang Statuta yang baru.
(3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Yayasan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor atau
Peraturan pelaksana lainnya.
Pasal 3
(1) Peraturan Yayasan ini hanya dapat dilakukan perubahan oleh Yayasan Jayabaya dalam suatu Rapat Pengurus
Yayasan.
(2) Rapat Pengurus Yayasan dalam rangka Perubahan Peraturan Yayasan tentang Statuta sebagaimana dimaksud ayat
(1) Pasal ini, hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari seluruh anggota
Yayasan.
(3) Pengambilan keputusan Rapat Pengurus Yayasan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dilakukan berdasarkan
prinsip musyawarah untuk mufakat atau melalui pemungutan suara.
(4) Pengambilan keputusan dengan cara pemungutan suara sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini hanya dapat
dilakukan apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 dari seluruh anggota Yayasan yang hadir.
(5) Rektor dan/atau Senat Universitas secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dapat mengusulkan perubahan
atas Peraturan Yayasan tentang Statuta ini.
Pasal 4
(1) Peraturan-peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Yayasan ini
disusun secara bertahap dan harus selesai selambatlambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak mulai
berlakunya Peraturan Yayasan ini.
(2) Keputusan ini mulai berlaku sejak hari dan tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada
keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KETUA YAYASAN JAYABAYA
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas untuk menunjang
tercapainya tujuan pendidikan nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar
1945, diperlukan pegawai yang profesional dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas,
berdedikasi tinggi, berwibawa, percaya diri, berintegritas, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa;
b. bahwa untuk membentuk pegawai sebagaimana tersebut pada butir (a), diperlukan upaya
meningkatkan manajemen pegawai;
c. bahwa untuk keperluan yang tersebut dalam butir (a) dan (b) perlu diterbitkan Perubahan
Peraturan Kepegawaian di Universitas Jayabaya, dan untuk hal tersebut perlu ditetapkan
dengan Keputusan Ketua Yayasan Jayabaya.
Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301)
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan
Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 85 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan
Statuta Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014
Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen Dan
Angka Kreditnya.
8. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Jayabaya;
9. Statuta Universitas Jayabaya Tahun 2014

Memperhatikan : Saran dan Pendapat Unsusr Pimpinan di lingkungan Jayabaya
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PETUNJUK PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS JAYABAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Pegawai di lingkungan Universitas Jayabaya adalah seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan
dalam peraturan yang berlaku dan diangkat oleh pejabat yang berwenang sebagai pegawai serta memperoleh gaji
dan/atau honorarium menurut peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan Universitas.
2. Nomor Induk Kepegawaian (NIK) adalah nomor pegawai Universitas Jayabaya.
3. Kartu pegawai adalah kartu identitas pegawai Universitas Jayabaya.
4. Mutasi pegawai adalah perpindahan tugas pegawai secara vertikal atau horizontal dengan pengertian:
a. Mutasi Vertikal adalah proses promosi atau demosi jabatan struktural atau jabatan fungsional seorang
pegawai.
b. Mutasi Horizontal adalah proses perpindahan tugas seorang pegawai dari Satu Fakultas/Biro/Lembaga/UPT
Ke Fakultas, Biro, Lembaga atau UPT lainnya.
5. Universitas Jayabaya adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau pendidikan
professional di bawah naungan Yayasan Jayabaya.
6. Badan Pembina Harian Universitas Jayabaya untuk membina secara langsung penyelenggaraan sehari-hari di
Universitas Jayabaya
7. Rektor adalah penanggungjawab operasional terselengaranya Perguruan Tinggi dan penganggungjawab kegiatan
pembinaan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta pendidikan, penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat.
8. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan
memberhentikan pegawai menurut peraturan yang berlaku
9. Dosen adalah pegawai pada Universitas Jayabaya yang bertugas sebagai pendidik profesional dan ilmuwan
berkewajiban mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni,
melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan telah memenuhi syarat-syarat minimal
menjadi dosen.
10. Tenaga kependidikan adalah pegawai yang diangkat oleh Pimpinan Universitas Jayabaya yang terdiri dari :
Tenaga penunjang akademik dan Pelaksana administratif dan memenuhi syarat sebagai pegawai.
11. Penialian Prestasi Kerja Pegawai (P2KP) adalah sebuah penilaian kinerja pegawai yang ditandatangani oleh
pegawai dan atasan langsung pejabat yang dinilai bertujuan untuk memperoleh bahan-bahan pertimbangan yang
obyektif dalam pembinaan pegawai berdasarkan sistim karier dan sistim prestasi kerja.
12. Take-home pay adalah jumlah gaji pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang berlaku atau honorarium
yang diterima oleh pegawai pada setiap bulannya.
13. Pengabdian yang luar biasa adalah pengabdian yang dilakukan oleh orang tertentu yang mengabdikan dirinya
dalam perkembangan Universitas Jayabaya yang ketentuannya ditetapkan oleh Rektor.
14. Tunjangan prestasi adalah tunjangan yang diberikan atas dasar jumlah mahasiswa yang diampu oleh fakultas atau
jurusan tertentu.
15. Cuti tahunan adalah hak pegawai untuk mengambil libur dengan maksimum 12 hari kalender.
16. Cuti diluar tanggungan adalah cuti yang dilakukan oleh pegawai yang mengambil tugas belajar atau keperluan
lainnya dengan tidak mendapatkan kompensasi apapun dan maksimum 2 tahun.
17. Dosen Khusus adalah dosen yang diangkat secara khusus oleh rektor berdasarkan pertimbangan tertentu meliputi
a. memiliki ijazah S3,. b. memiliki keahlian khusus di bidangnya yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian yang
di keluarkan oleh lembaga resmi pemerintah atau swasta yang kredibel.
18. Masa kerja Efektif (MKE) adalah masa kerja sejak pegawai menjalankan tugas di Universitas Jayabaya dan belum
ditentukan golongan kepangkatannya.
19. Masa kerja golongan adalah masa kerja sejak pegawai diangkat sebagai pegawai tetap.

BAB II
JENIS DAN KEDUDUKAN PEGAWAI
Pasal 2
Jenis Pegawai
(1) Pegawai Universitas Jayabaya terdiri dari:
a. Dosen
b. Tenaga Kependidikan
(2) Dosen sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a), terdiri dari:
a. Dosen Tetap (DT) yang diangkat oleh BPH Universitas Jayabaya
b. Dosen Negeri yang dipekerjakan (DPK) yang diangkat oleh Pemerintah
c. Dosen Tidak Tetap (DTT) yang diangkat oleh Rektor atas usulan Dekan/Direktur Program Pasca sarjana
d. Dosen Tamu yang diundang dan diangkat untuk menjadi dosen pada Universitas Jayabaya dalam jangka waktu
tertentu.
e. Masing-masing tenaga dosen memiliki kewajiban akademik yang diatur sebagai berikut:
1. DT dan Dosen DPK serta dosen khusus wajib mengajar 8 (delapan) SKS.
2. DT dan Dosen DPK wajib bekerja di Kampus selama 40 (Empat puluh) jam Efektif per minggu.
3. DTT wajib mengajar di Fakultas sama dengan jam perkuliahan dan sedapat mungkin mengikuti kegiatan
rapat/pembinaan/diklat.
4. PT wajib bekerja di Universitas Jayabaya 40 (empat puluh) jam Efektif per minggu.
5. Rektor dapat mengajar maksimal 2 (dua) SKS, dan wajib hadir di Kampus 40 (Empat puluh) jam Efektif
per minggu.
6. Wakil Rektor wajib mengajar 3 (tiga) SKS, kelebihan jam mengajar maksimal (8 SKS), dan wajib hadir di
Kampus 40 (Empat puluh) jam effektif per minggu.
7. Dekan/Direktur/Ka. Biro wajib mengajar 3 (tiga) SKS, kelebihan mengajar maksimal 6 (enam) SKS.
8. Ketua Lembaga/UPT wajib mengajar 4 SKS dan kelebihan mengajar maximal 8 SKS dan wajib hadir
dikampus 40 (Empat puluh) jam efektif per minggu.
9. Dosen Pembimbing Skripsi (dari unsur DT) hanya diperkenankan membimbing 10 Mahasiswa dalam satu
semester.
(3) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf (b), terdiri dari:
a. Pegawai Penunjang Akademik terdiri dari : Pustakawan, Laboran, Teknisi ICT, Satuan Pengamanan
(SATPAM), Petugas Parkir, Pengemudi, Pesuruh (OB).
b. Pegawai Pelaksana Administrasi terdiri dari : Pengajaran Fakultas, Staf BAA, Staf BAU, Staf Lembaga dan
Staf UPT
c. Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (3) huruf a dan huruf b, terdiri dari :
1) Pegawai Tetap (PT) pegawai yang telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan ditetapkan dengan Surat
Keputusan BPH.
2) Pegawai Tidak Tetap (PTT) adalah pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak yang di keluarkan oleh
Rektor/Wakil Rektor II.
Pasal 3
Kedudukan Pegawai
(1) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan sebagai pegawai Universitas Jayabaya yang
dipekerjakan di seluruh unit kerja.
(2) Dalam kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) setiap pegawai wajib menjalankan tugas secara
profesional, jujur, adil, dan amanah.
BAB III
PERENCANAAN KEPEGAWAIAN
Pasal 4
(1) Kebijakan penilaian rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan di Universitas Jayabaya tertuang dalam
SK Rektor tentang Penilaian Rekam Jejak Kinerja Dosen Dan Tenaga Kependidikan.

(2) Penghitungan formasi pegawai berdasarkan Beban Kerja dan Rasio jumlah mahasiswa
a. Rasio kebutuhan dosen ditetapkan berdasarkan jumlah mahasiswa dalam program studinya dengan
perbandingan 1 (satu) : 23 (dua puluh tiga) untuk Eksak dan 1 (satu) : 30 (tiga puluh) untuk Sosial.
b. Rasio jumlah Tenaga Kependidikan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan Fakultas/Biro/Lembaga/Unit dan
didasarkan dengan perbandingan 1 (satu) pegawai : > 50 (lima puluh) mahasiswa.
(3) Menyusun Daftar kebutuhan pegawai
(4) Melakukan Rekrutmen dan Seleksi berdasarkan SOP yang telah ditetapkan
BAB IV
REKRUTMEN DAN SELEKSI PEGAWAI
Pasal 5
Rekrutmen dan Seleksi
(1) Rekrutmen dan seleksi pegawai berdasakan rencana kebutuhan bersumber dari perencanaan kebutuhan pegawai
berdasarkan perencanaan dan analisis jabatan.
(2) Poses seleksi dilakukan oleh pejabat yang memiliki kewenaangan untuk itu dan dilaporkan ke Wakil Rektor II
(3) Proses seleksi pegawai dilakukan secara bertahap dan menggunakan sistem gugur, dengan urutan sebagai berikut:
a. Seleksi administrasi.
b. Psikotes.
c. Tes wawancara.
d. Tes TOEFL dan Simulasi Mengajar khusus untuk calon dosen.
(4) Persyaratan penerimaan pegawai :
a. Tenaga Kependidikan
1) Pelaksana Administrasi : paling rendah berijazah D 3
2) Pustakawan : paling rendah berijazah D 3
3) Laboran : paling rendah berijazah D 3
4) Teknisi IT : paling rendah berijazah D 3
5) Satuan Pengamanan (SATPAM) : paling rendah berijazah SLTA dan sertifikat Latram
6) Petugas Parkir : paling rendah berijazah SLTA
7) Pengemudi : paling rendah berijazah SLTA dan SIM A
8) Pesuruh / OB : paling rendah berijazah SLTA
b. Dosen
1) Memiliki ijasah minimal S2 untuk program Strata Satu dan S3 untuk program Magister yang sesuai dengan
mata kuliah yang diajarkan.
2) Umur maksimal 40 (puluh) tahun kecuali bagi yang memiliki NIDN maksimal 45 tahun.
3) TOEFL minimal 475
4) Memiliki ijazah minimal S2 bagi Dosen Tamu dan mempunyai pengalaman kerja di Perguruan Tinggi,
tanpa batasan umur .
c. Kepribadian:
1) Beragama
2) Sehat jasmani dan rohani
3) Tidak pernah terlibat tindak pidana
4) Jujur dan bertanggung jawab
5) Berakhlaq mulia
d. Administratif :
1) Warga Negara Indonesia
2) Berusia maksimal 40 (empat puluh) tahun
3) Mengajukan surat lamaran
4) Foto copy ijazah terakhir beserta transkrip nilai yang telah dilegalisasi
5) Daftar Riwayat Hidup
6) Foto copy KTP yang masih berlaku
7) Foto ukuran 4 x 6 cm berwarna
8) Surat Keterangan Cakap Kelakuan (SKCK) dari Kepolisian.

(5) Bagian Sumber Daya Manusia MSurabaya menerbitkan surat perjanjian kerja, dan sekaligus mengusulkan
penerbitan Surat Keputusan Pengangkatan kepada Pimpinan Universitas Jayabaya.
(6) Calon pegawai yang diterima mendapatkan status sebagai Calon Dosen atau Calon Tenaga Kependidikan
diwajibkan mengikuti masa uji coba selama 6 (enam) bulan.
(7) Selama masa uji coba, dipersyaratkan untuk memiliki P2KP paling rendah 76 (tujuh puluh enam)
BAB V
ORIENTASI DAN PENEMPATAN PEGAWAI
Pasal 6
Orientasi Pegawai
(1) Orientasi dan Penempatan Pegawai dilakukan oleh Pejabat yang memilki kewenangan untuk itu dan dilaporkan ke
Wakil Rektor II Universitas Jayabaya.
(2) Pegawai yang telah mendapat Surat Keputusan Pengangkatan dan yang telah menandatangani perjanjian kerja
sebagai pegawai bertanggung jawab kepada kepala unit kerja dilingkungan Universitas Jayabaya.
Pasal 7
Dosen Negeri yang Dipekerjakan (DPK)
(1) Dosen negeri yang dipekerjakan (DPK) di Universitas Jayabaya oleh pemerintah harus dengan persetujuan BPH
atas usulan Rektor.
(2) Dosen DPK di Universitas Jayabaya bertanggung jawab kepada Rektor melalui kepala unit kerja masing-masing.
Pasal 8
Pengangkatan Pegawai Tetap Universitas Jayabaya
Pengangkatan pegawai tetap di Universitas Jayabaya dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
(1) Pegawai yang memiliki masa kerja 4 (empat) tahun dapat diusulkan menjadi pegawai tetap Universitas Jayabaya
oleh kepala SDM.
(2) Pegawai yang diusulkan adalah yang memiliki nilai P2KP paling rendah 76 (tujuh puluh enam) dalam 2 tahun
terakhir.
(3) Kepala SDM mengusulkan calon pegawai tetap Universitas Jayabaya kepada Warek II.
(4) Rektor atas usul Wakil Rektor II, menerbitkan surat usulan pegawai tetap Universitas Jayabaya kepada BPH.
(5) BPH menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan pegawai tetap Universitas Jayabaya dan disampaikan ke Rektor.
(6) SDM memberikan Nomor Induk Pepegawai (NIP) dan menerbitkan Kartu pegawai bagi pegawai tetap Universitas
Jayabaya.
(7) Penentuan NIP pegawai berdasarkan : kode Universitas, kode unit kerja, kode status, tahun tanggal- bulan-tahun
lahir, tahun mulai kerja , nomor urut status
(8) NIP dipakai dasar pembuatan kartu pegawai
BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
Pasal 9
Pembinaan dan Pengembangan karir
(1) Pembinaan pegawai dilakukan melalui pembinaan secara internal maupun eksternal.
a. Secaras internal pembinaan dilakukan oleh pinpinan unit kerja, seperti dekan, kepala biro/UPT/lembaga
tentang motivasi untuk peningkatan kinerja layanan.
b. Pembinaan eksternal melalui pengiriman pelatihan-pelatihan dan tugas belajar
(2) Pengembangan karir pegawai mengikuti peraturan kepegawaian yang berlaku pada saat ini baik jabatan,pangkat
dan golongan dan penghitungan angka kredit.
(3) Pengembangan karir bagi dosen melalui :
a. Pendidikan lanjut.

b. Pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan proses pembelajaran seperti Pekerti dan sebagainya.
c. Partisipasi dalam kegiatan ilmiah.
d. Asosiasi keilmuan dan profesi

e. Berbagai bentuk magang
f. Pengembangan kerjasama pendidikan dan penelitian
(4) Pengembangan karir bagi tenaga kependidikan melalui :
a. Pendidikan lanjut
b. Pelatihan dan seminar
c. Berbagai bentuk magang
d. Studi banding ke intansi lain
(5) Evaluasi pembinaan dan pengembangan karir pegawai dituangkan dalam :
a. Format Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai (P2KP) per tahun sesuai dengan SK Rektor tentang Rekam Jejak
Dosen dan Tenaga Kependidikan.
b. Survey Kepuasan terhadap dosen dan tenaga kependidikan
c. Kode Etik
Pasal 10
Mutasi dan Alih Fungsi Pegawai Universitas Jayabaya
(1) Mutasi dari tenaga kependidikan menjadi dosen dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Memenuhi persyaratan yang tercantum pada Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3).
b. Telah menjadi tenaga kependidikan tetap Universitas Jayabaya minimal 5 (lima) tahun berturut-turut.
c. Lulus tes potensi akademik dan psikotes oleh tim yang ditunjuk untuk itu.
d. Usia maksimal 40 (empat puluh) tahun.
(2) Mutasi pangkat pegawai ditetapkan :
a. Mutasi pangkat pegawai ditetapkan per April dan Oktober.
b. Mutasi pangkat pegawai diusulkan oleh kepala unit kerja minimal 6 (enam) bulan sebelum penetapan mutasi
pangkat dan dilampiri P2KP selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
BAB VII
PENGHARGAAN DAN SANKSI PEGAWAI UNIVERSITAS
(1) Penghargaan dan sangsi terhadap pegawai Universitas Jayabaya diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk itu
(2) Penghargaan diberikan kepada pegawai yang berprestasi dan sangsi diberikan kepada pegawai yang melanggar
tata tertib , peraturan disiplin dan kode etik.
Pasal 11
Penghargaan Dosen
(1) Dosen yang berprestasi akan diberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan Universitas Jayabaya. Hal-hal
mengenai kriteria pemberian penghargaan dan jenisnya diserahkan pada Rektor Universitas Jayabaya.
(2) Penghargaan diberikan kepada Dosen atas dasar :
a. Masa kerja selama 10 (sepuluh puluh) tahun, dengan nilai Peniaian Prestasi Kerja Pegawai (P2KP) minimal 76
dan tidak pernah turun selama 2 (dua) tahun berturut-turut, dan mempunyai prestasi khusus di bidang
akademik dan non akademik.
b. Dosen dapat melampaui pangkat puncak karena pengabdian yang luar biasa pada pengembangan Universitas
Jayabaya dengan ketentuan : 1) usia minimal 59 (lima puluh sembilan) tahun, 2). masa kerja minimal 30 (tiga
puluh) tahun 3) telah menduduki pangkat puncak minimal 4 (empat) tahun.
c. Dosen yang meninggal dunia dalam rangka menjalankan tugas mendapatkan mutasi pangkat kehormatan 1
(satu) tingkat dari pangkat terakhir.
d. Dosen yang memasuki usia purna tugas mendapat kenaikan pangkat kehormatan 1 (satu) tingkat dari pangkat
terakhir bila : 1). telah menduduki pangkat puncak minimal 4 (empat) tahun 2). P2KP minimal 80 (delapan
puluh) berturut-turut selama 2 (dua) tahun.

Pasal 12
Penghargaan Tenaga Kependidikan
(1) Tenaga Kependidikan Universitas Jayabaya diberi penghargaan atas dasar :
a. Masa kerja selama 15 (lima belas) tahun dengan nilai Penian Prestasi Kinerja Pegawai minimal 76 dan tidak
pernah turun selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan mempunyai prestasi khusus.
b. Pegawai Kependidikan Universitas Jayabaya diberi penghargaan atas dasar : 1) masa kerja selama 15 (lima
belas) tahun dengan nilai DP3 minimal 76 dan tidak pernah turun selama 2 (dua) tahun berturut-turut, 2)
mempunyai prestasi khusus.
c. Tenaga kependidikan dapat dinaikkan satu tingkat bagi yang melampaui pangkat puncak karena pengabdian
yang luar biasa pada pengembangan Universitas Jayabaya dengan ketentuan : 1) usia minimal 54 ( lima
puluh empat) tahun, 2) masa kerja minimal 25 (dua puluh lima) tahun 3) telah menduduki pangkat puncak
minimal 4 (empat) tahun.
d. Tenaga kependidikan yang meninggal dunia dalam rangka menjalankan tugas mendapatkan kenaikan
pangkat kehormatan 1 (satu) tingkat dari pangkat terakhir.
e. Tenaga kependidikan yang memasuki usia purna tugas mendapat kenaikan pangkat kehormatan 1 (satu)
tingkat dari pangkat terakhir bila : 1) telah menduduki pangkat puncak minimal 4 (empat) tahun 2) Penilaian
Prestasi Kinerja Pegawai minimal 80 (delapan puluh) berturut-turut selama 2 (dua) tahun.
Pasal 13
Penghargaan Rektor
Penghargaan untuk Rektor : Rektor yang telah menyelesaikan masa tugas mendapatkan uang kehormatan sebesar masa
jabatan di kali take-home pay.
Pasal 14
Sanksi
Sangsi diberikan kepada pegawai yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang dikeluarkan Universitas yang
berupa tata tertib kehidupan kampus, kode etik serta ketentuan tentang pelanggaran disiplin.
Pasal 15
Hukuman Disiplin
Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:
a. Hukuman disiplin ringan.
b. Hukuman disiplin sedang.
c. Hukuman disiplin berat.
Pasal 16
Penerapan Hukuman Disiplin
(1) Tahapan penerapan hukuman disiplin ringan adalah:
a. Teguran lisan disampaikan oleh kepala Unit kerja pegawai yg bersangkutan selama tiga kali berturut -turut.
b. Teguran tertulis dalam bentuk Surat Peringatan 1 (SP-1) disampaikan oleh SDM Universitas Jayabaya dengan
sanksi tunjangan prestasi hanya dibayarkan sebesar 75% dan dijatuhkan apabila pelanggaran yang sama terus
dilakukan meskipun telah 3 (tiga) kali ditegur secara lisan.
c. Wakil Rektor II Universitas Jayabaya memberikan SP-2 kepada pegawai yang telah mendapatkan SP-1 dan
melakukan pelanggaran lagi dengan sanksi tunjangan prestasi gaji hanya dibayarkan 50%.
d. Rektor Universitas Jayabaya memberikan SP-3 sekaligus pemutusan hubungan kerja bagi pegawai yang telah
mendapatkan SP-2 dan melakukan pelanggaran lagi.
(2) Bentuk pelanggaran yang tergolong pelanggaran disiplin ringan:
a. 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) bulan datang terlambat atau pulang lebih awal tanpa ijin.
b. Tidak masuk kerja 2 (dua) hari dalam 1 (satu) bulan tanpa ijin tertulis.
c. Terlambat memasukkan laporan pertanggungjawaban keuangan.
d. Tidak berpakaian seragam pada hari yg ditentukan.

e. Tidur pada jam kerja.
f. Tidak menjaga kebersihan dan kerapian tempat kerja.
(3) Tahapan penerapan hukuman disiplin sedang :
a. Pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin sedang akan diberikan SP-1 dan SP-2.

b. Apabila terjadi pelanggaran lagi, maka pimpinan Universitas memberikan SP-3 sebagai tindakan pemutusan
hubungan kerja.
(4) Bentuk pelanggaran yang tergolong pelanggaran disiplin sedang :
a. 7 (tujuh) kali dalam 1 (satu) bulan datang terlambat atau pulang lebih awal.
b. Tidak masuk kerja 5 (lima) hari dalam 1 (satu) bulan tanpa ijin tertulis.
c. Memanipulasi dan memalsukan dokumen.
d. Membocorkan sesuatu yang bersifat rahasia.
e. Tidak mengurus jabatan fungsional akademik bagi dosen tetap dalam waktu 4 tahun
(5) Tahapan penerapan hukuman disiplin berat:
a. Ketetapan tindakan disiplin berat diputuskan dengan surat peringatan yang dikeluarkan oleh Rektor
Universitas Jayabaya setelah mendapat usulan dari Rapat anggota rektorat dan Dekanat/biro unit kerja pegawai
ybs.
b. Surat peringatan untuk disiplin berat adalah SP-3 yang dikeluarkan oleh Rektor dan disertai dengan tindakan
pemutusan hubungan kerja.
(6) Bentuk pelanggaran yang tergolong pelanggaran disiplin berat :
a. Memberikan keterangan palsu yang merugikan nama baik Universitas Jayabaya.
b. Melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan keresahan di Universitas Jayabaya.tengtang pelanggaran
disiplin
c. Menganiaya mahasiswa dan rekan pegawai lainnya.
d. Menyalahgunakan wewenang yang diberikan Universitas Jayabaya.
e. Melakukan tindakan pidana korupsi, dan tindak pidana lainnya (pencurian, penggelapan, penipuan, tindakan
asusila, dan lain-lain).
f. Tidak mengurus kepangkatan akademik dalam waktu 8 tahun
Pasal 17
Penerapan Sanksi
(1) Pegawai yang mendapat SP-1, SP-2 dan SP-3 harus menandatangani kolom tanda terima yang disiapkan.
(2) Pegawai yang mendapat SP-2 akan dikenakan sanksi disamping seperti tercantum dalam pasal 16 ayat 1c
ditambah sanksi lain sebagai berikut :
a. Bagi Tenaga Kependidikan diturunkan pangkatnya 1 (satu) tingkat.
b. Bagi Dosen Tetap berupa pencabutan tunjangan selama 1 (satu) tahun.
(3) Pegawai yang mendapat SP-3 akan dikenakan sanksi sebagai berikut:
a. Bagi Tenaga Kependidikan diberhentikan.
b. Bagi Dosen Tetap akan dikenakan pemutusan hubungan kerja
c. Bagi Dosen DPK dikembalikan kepada instansi induknya.
(4) Sanksi berupa pemutusan hubungan kerja akan diberikan bagi Dosen dan atau Tenaga Kependidikan yang terlibat
tindak pidana.
(5) Dengan dijatuhi sanksi hukuman berat bagi Dosen dan atau Tenaga Kependidikan berarti telah putus segala hak
dan kewajiban.
(6) Sesuai dengan undang-undang Ketenagaan Kerja No. 13 tahun 2003. Bagi pegawai yang tidak melaksanakan
dinas selama 6 hari berturut-turut tanpa pemberitahuan baik lisan maupun tertulis kepada atasan langsung maka
dianggap mengundurkan diri.
Pasal 18
Kode Etik Pegawai
(1) Setiap pegawai di lingkungan Universitas Jayabaya di anjurkan mengembangkan budaya organisasi sebagai
berikut :
a. Menaati peraturan yang berlaku dalam kedinasan di Universitas Jayabaya.
b. Menjaga nama baik Universitas Jayabaya.

c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Berpartisipasi aktif dalam kegiatan Universitas Jayabaya.
Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.
Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat.
Menaati jam kerja.
Menciptakan suasana kerja yang harmonis dan kondusif.
Melaporkan kepada atasan, apabila ada hal yang merugikan Universitas Jayabaya.
Menggunakan aset Universitas secara bertanggung jawab.
Memberikan pelayanan sebaik-baiknya sesuai tugas masing-masing.

(2) Peraturan tentang kode etik pegawai diatur dalam Surat Keputusan Rektor
BAB VIII
REMUNERASI DAN JAMINAN SOSIAL
Pasal 19
Remunerasi dan Jaminan Sosial
(1) Remunerasi yang diberikan berupa : gaji pokok, tunjangan, insentif, jaminan sosial, bantuan studi lanjut dan
santunan purna tugas.
(2) Pemberian gaji pokok mengikuti ketentuan dengan melihat pendidikan tertinggi, masa kerja dan golongan serta
untuk setiap 2 tahun sekali memperoleh kenaikan berkala dan setiap 4 tahun sekali memperoleh kenaikan pangkat.
BAB IX
PENGGAJIAN
Pasal 20
Sistem Penggajian
(1) Gaji pokok dan tunjangan fungsional akademik karyawan dipagu dengan besaran dan sistem penggajian sesuai
dengan keputusan Yayasan Jayabaya.
(2) Jika anggaran belum memungkinkan, besaran gaji sebagaimana dimaksud pada ayat di atas dapat diberikan lebih
rendah dengan persetujuan senat universitas.
(3) Tunjangan
a. Tunjangan Jabatan :
Tunjangan jabatan struktural diberikan bagai yang menjabat sesuai dengan peraturan keuangan yang berlaku di
Universitas Jayabaya.
b. Tunjangan keluarga
 10 % gaji pokok bagi Istri / Suami.
 2 % gaji pokok bagi setiap anak sampai dengan umur 25 tahun, atau belum pernah menikah dan belum
bekerja
 Jumlah anak yang diberikan tunjangan sebanyak 3 (tiga) orang anak
 Universitas Jayabaya memberikan Tunjangan Keluarga kepada salah satu saja untuk karyawan yang
suami/istrinya juga bekerja di Universitas Jayabaya.
c. Tunjangan Pangan
Semua karyawan Tetap beserta Keluarga diberikan tunjangan pangan berupa beras 10 Kg, berkualitas sedang,
per kepala/bulan dan dapat dibayarkan uang pengganti beras dipasaran. Dengan jumlah 5 orang, yaitu
karyawan yang bersangkutan ditambah istri/suami dan 3 orang anak.
d. Tunjangan akhir tahun akan dibayarkan secara penuh apabila selalu hadir selama periode satu tahun
penggajian. Apabila tidak masuk maka berlaku aturan sebagai berikut :
 Tunjangan akhir tahun akan dipotong 30% jika tidak hadir selama 3 (tiga) hari.
 Tunjangan akhir tahun akan dipotong 60% jika tidak hadir selama 4 (empat) hari.
 Tunjangan akhir tahun akan dipotong 100% jika tidak hadir selama 5 (lima) hari atau lebih.

Pasal 21
Kenaikan Gaji
(1) Universitas Jayabaya melakukan peninjauan gaji karyawan setiap tahunnya pada awal bulan September , dengan
mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
a. Hasil penilaian kerja
b. Tanggungjawab/jabatan
(2) Kenaikan tersebut dilakukan dengan melihat kemampuan dan kondisi Universitas Jayabaya.
(3) Peninjauan gaji sebagaimana tersebut dalam ayat 1 diatas, hanya untuk komponen gaji pokok.
(4) Peninjauan tunjangan-tunjangan dapat dilakukan berdasarkan pertimbanganpertimbangan yang dilakukan oleh
Universitas Jayabaya.
Pasal 22
Tunjangan Hari Raya
(1) Universitas Jayabaya memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawan yang telah bekerja dengan masa
kerja melampaui 3 (tiga) bulan masa percobaan atau lebih secara terus menerus.
(2) Pegawai yang hubungan kerjanya terputus 30 (tiga puluh) hari sebelum hari raya-nya berhak untuk mendapatkan
THR.
(3) THR tersebut pada ayat 1 diatas akan diberikan satu kali dalam setahun.
(4) Jumlah THR tersebut pada ayat 1 akan diberikan dengan perhitungan sebagai berikut:
a. Untuk karyawan yang mempunyai masa kerja di Universitas Jayabaya secara terus menerus selama 12 bulan
atau lebih akan mendapatkan 1 (satu) bulan gaji.
b. Untuk karyawan yang mempunyai masa kerja di Universitas Jayabaya secara terus menerus selama 3 bulan
atau kurang dari 12 bulan maka jumlah THR akan diberikan secara proporsional sesuai dengan lamanya
bekerja, perhitungannya adalah lamanya bekerja dibagi 12 dikalikan gaji yang diterima karyawan.
c. Untuk karyawan yang hubungan kerjanya terputus sesuai dengan ayat 2, maka THR dihitung secara
proporsional sesuai dengan jumlah bulan yang belum diperhitungkan untuk mendapatkan THR.
(5) THR akan dibayarkan 14 (empat belas) hari sebelum Hari Raya Idul Fitri.
Pasal 23
Bonus/Insentif
(1) Bonus akan diberikan kepada program studi/fakultas yang mempunyai kelas pararel, kelas lintas kerja sama.
(2) Jumlah bonus yang diterimakan disesuaikan dengan sisa hasil usaha kelas pararel, kelas lintas kerja sama tersebut
diatas.
Pasal 24
Gaji Selama Sakit
(1) Bila seorang karyawan dikarenakan sakit tidak bisa melakukan kewajiban kerjanya berdasarkan surat keterangan
doketr, maka penggajiannya diatur sebagai berikut :
a. 3 (tiga) bulan pertama dibayar 100%
b. 3 (tiga) bulan kedua dibayar 75%
c. 3 (tiga) bulan ketia dibayar 50%
d. 3 (tiga) bulan keempat dibayar 25%
(2) Apabila ternyata kemudian belum juga sembuh dari sakitnya atau belum mampu bekerja kembali (sesuai dengan
surat keterangan dokter), maka Universitas Jayabaya dapat memutuskan hubungan kerja dengan karyawan
tersebut sesuai dengan UU No. 12 Tahun 1964 Jo Peraturan Menteri tenaga Kerja No Per-03/MEN/1996.
Pasal 25
Pesangon
(1) Uang pesangon terdiri dari : uang tali asih, uang penghargaan masa kerja dan uang ganti rugi.
(2) Besarnya uang tali asih dihitung sebagai berikut
a. Masa kerja kurang dari 1 tahun
: 1 bulan gaji/penghasilan.

b.
c.
d.
e.

Masa kerja 1 tahun kurang 2 tahun
Masa kerja 2 tahun kurang 3 tahun
Masa kerja 3 tahun kurang 4 tahun
Masa kerja 4 tahun kurang 5 tahun

: 2 bulan gaji/penghasilan.
: 3 bulan gaji/penghasilan.
: 4 bulan gaji/penghasilan.
: 5 bulan gaji/penghasilan.

f. Masa kerja 5 tahun kurang 7 tahun
: 6 bulan gaji/penghasilan.
g. Masa kerja 7 tahun kurang 9 tahun
: 7 bulan gaji/penghasilan.
h. Masa keda 9 tahun kurang 11 tahun : 8 bulan gaji/penghasilan.
i. Masa kerja 11 tahun kurang 13 tahun : 9 bulan gaji/penghasilan.
j. Masa kerja 13 tahun kurang 15 tahun : 10 bulan gaji/penghasilan.
k. Masa kerja 15 tahun atau lebih : 12 bulan gaji/penghasilan.
(3) Besarnya uang penghargaan masa kerja dihitung sebagai berikut.
a. Masa kerja kurang dari 3 tahun
: 1 bulan gaji/penghasilan.
b. Masa kerja 3 tahun kurang 5 tahun
: 2 bulan gaji/penghasilan.
c. Masa kerja 5 tahun kurang 7 tahun
: 3 bulan gaji/penghasilan.
d. Masa kerja 7 tahun kurang 9 tahun
: 4 bulan gaji/penghasilan.
e. Masa kerja 9 tahun kurang 11 tahun : 5 bulan gaji/penghasilan.
f. Masa kerja 11 tahun kurang 13 tahun : 6 bulan gaji/penghasilan.
g. Masa kerja 13 tahun kurang 15 tahun : 7 bulan gaji/penghasilan.
h. Masa kerja 15 tahun kurang 18 tahun : 8 bulan gaji/penghasilan.
i. Masa kerja 18 tahun kurang 21 tahun : 9 bulan gaji/penghasilan.
j. Masa kerja 21 tahun kurang 24 tahun : 10 bulan gaji/penghasilan.
k. Masa kerja 24 tahun atau Iebih : 12 bulan gaji/penghasilan.
(4) Besarnya uang ganti kerugian adalah sebesar 15 % dari uang tali asih dan uang penghargaan masa kerja.
BAB X
KESEJAHTERAAN PEGAWAI
Pasal 26
Dana Sehat
Setiap karyawan dan keluarga Universitas Jayabaya berhak atas jaminan pemeliharaan dan perawatan kesehatan
melalui program dana sehat. Ketentuan, jenis bantuan dan besarnya bantuan dana sehat diatur dalam peraturan
tersendiri.
Pasal 27
Bantuan Khusus
(1) Peristiwa Duka
a. Universitas Jayabaya memberikan bantuan/sumbangan uang duka apabila karyawan meninggal dunia serta
memberikan semua hak-haknya yang belum diterima sampai dengan karyawan tersebut meninggal dunia
kepada ahli warisnya. Besarnya bantuan/uang duka diatur tersendiri, diluar ketentuan UU No. 3 tahun 1992
tentang Jamsostek.
b. UU No. 12 Tahun 1964 memberikan bantuan/uang duka apabila keluarga karyawan meninggal dunia, yaitu
apabila yang meninggal tersebut :
 Istri/suami yang sah
 Anak kandung
 Ayah/ibu kandung
 Ayah/ibu mertua
 Kakak/adik kandung
 Bantuan /uang duka tersebut diberikan kepada satu orang ahli warisnya.
c. Apabila karyawan mengalami cacat dalam melaksanakan tugas maupun diluar melaksanakan tugas sehingga
karyawan yang bersangkutan tidak dapat lagi bekerja, Universitas Jayabaya akan memberikan santunan yang
besarnya diatur dalam dalam peraturan tersendiri.

(2) Peristiwa Suka
a. Pegawai sendiri melangsungkan perkawinan (hanya untuk perkawinan pertama)
b. Kelahiran anak, sampai nomor 2 (dua)
Pasal 28
Asuransi
(1) Untuk memberikan perlindungan dan rasa aman kepada setiap karyawan tetap dan keluarganya, perlu diberikan
jaminan berupa asuransi.
(2) Jangka kontrak asuransi bagi karyawan, mulai 15 tahun, dengan nominal premi asuransi per bulan semuanya
sama, tidak membedakan pangkat dan golongan karyawan.
(3) Apabila karyawan peserta mengalami musibah (meninggal dunia), maka hak asuransi diberikan kepada ahli waris
karyawan yang bersangkutan, tanpa mengurangi hak-hak yang lain sebagai karyawan Universitas Jayabaya sesuai
peraturan yang berlaku.
Pasal 29
Fasilitas Rekreasi
Dalam usaha untuk mempererat hubungan antar karyawan dan keluarganya, untuk menyeimbangkan antara jasmani
dan rokani dan untuk penyegaran, maka Universitas Jayabaya memberikan bantuan untuk kegiatan oleah raga, rekreasi
dan kesenian. Dalam hal ini dijelaskan secara terpisah dalam peraturan Universitas Jayabaya.
BAB XI
PEMBERHENTIAN PEGAWAI
Pasal 30
(1) Pemberhentian pegawai dilakukan atas dasar :
a. Pemberhentian dengan hormat
b. Pemberhentian dengan tidak hormat
c. Pengunduran diri
d. Penyederhanaan organisasi
(2) Pegawai dapat diberhentikan dengan hormat, karena:
a. Permintaan sendiri.
b. Mencapai masa pengabdian purna tugas.
c. Adanya penyederhanaan organisasi.
d. Tidak cakap jasmani atau rohani.
(3) Pegawai dapat diberhentikan dengan tidak hormat karena :
a. Melakukan suatu tindak pidana baik di dalam maupun di luar lingkungan Universitas Jayabaya
b. Melakukan pelanggaran berat disiplin pegawai.
c. Memiliki P2KP < 60 .
d. Melakukan aktivitas yang mendiskreditkan Universitas.
e. Melakukan aktivitas yang menyebabkan hilangnya aset Universitas Jayabaya
(4) Pegawai yang mengajukan pengunduran diri harus mendapat persetujuan kepala unit kerja di lingkungan
Universitas Jayabaya minimal 1 (satu) bulan sebelum pengunduran diri yang bersangkutan.
(5) Pimpinan Universitas Jayabaya dapat menerbitkan surat referensi kerja bagi pegawai yang mengundurkan diri
sesuai ketentuan pada Pasal 9 ayat (3) tanpa mendapatkan santunan.
(6) Pegawai Universitas Jayabaya yang diberhentikan atau melakukan pemutusan hubungan kerja atas permintaan
sendiri berarti telah putus segala hak dan kewajiban sebagai pegawai.
(7) Pegawai Universitas Jayabaya yang mendapat fasilitas dari Universitas Jayabaya, kemudian diberhentikan atau
meminta berhenti sendiri, wajib mengembalikan fasilitas tersebut.
(8) Pegawai Universitas Jayabaya yang diberhentikan karena penyederhanaan organisasi berhak mendapatkan
santunan purna bakti sesuai kemampuan Universitas Jayabaya.

Pasal 31
Masa Purna Tugas
(1) Dosen Tetap (DT) Universitas Jayabaya memasuki masa purna tugas pada usia 60 (enam puluh ) tahun bagi yang
memiliki jabatann fungsional akademik Aisten Ahli, 65 (enam puluh lima) tahun bagi yang memiliki jabatan
fungsional akademik Lektor dan 70 (tujuh puluh) tahun bagi Guru Besar.
(2) Penetapan masa purna tugas DT dilakukan oleh Rektor kepada BPH berdasarkan usulan kepala SDM Universitas
Jayabaya
(3) Pegawai tetap Universitas Jayabaya memasuki masa purna tugas pada usia 56 (Lima puluh enam ) tahun.
(4) Penetapan masa purna tugas Pegawai tetap Universitas Jayabaya dilakukan Rektor kepada BPH berdasarkan
usulan kepala SDM Universitas Jayabaya.
(5) Pegawai tetap Universitas Jayabaya yang memiliki masa kerja minimal 25 (dua puluh lima) tahun atau berusia
minimal 50 (lima puluh) tahun dapat mengajukan purna tugas diluar ketentuan pada Pasal 10 ayat (1), (2), (3) dan
(4) dan berhak mendapatkan santunan purna tugas.
(6) Pemberitahuan masa purna tugas dilakukan 6 bulan sebelum yang bersangkutan memasuki masa purna tugas.
(7) Surat Ketetapan Purna Tugas dan Santuan bagi pegawai yang memasuki purna tugas disiapkan oleh SDM sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
(8) Pegawai yang dipurnatugaskan dapat mengajukan kembali sebagai pegawai kontrak untuk jangka waktu tertentu
sepanjang keberadaan yang bersangkutan masih diperlukan Universitas (belum ada pengganti)
BAB XII
KEPANGKATAN PEGAWAI UNIVERSITAS JAYABAYA
Pasal 32
Kepangkatan Pegawai Golongan, Ruang, Pangkat, dan Jabatan Pegawai Universitas Jayabaya
Penetapan Golongan/Ruang Pegawai Universitas Jayabaya adalah sebagai berikut :

Ijazah
SLTA
Diploma III
Strata Satu (S1)
Strata Dua (S2)/Profesi
Strata Tiga (S3)

Golongan Awal
Tenaga
Dosen
Kependidikan
II/a
II/c
III/a
III/a
III/b
III/c
-

Golongan Puncak
Tenaga
Dosen
Kependidikan
III/a
III/c
IV/a
IV/a
IV/b
IV/b
IV/e
-

Golongan/Ruang, Pangkat, dan Jabatan akademik Dosen Tetap (DT) adalah sebagai berikut:

No

Golongan/Ruang

1
2
3
4
5
6
7
8
9

III/a
III/b
III/c
III/d
IV/a
IV/b
IV/c
IV/d
IV/e

Pangkat
Penata Muda
Penata Muda Tingkat I
Penata
Penata Tingkat I
Pembina
Pembina Tingkat I
Pembina Utama Muda
Pembima Utama Madya
Pembina Utama

Angka
Kredit
150
200
300
400
550
700
850
1050

Jabatan
Fungsional
Asisten Ahli
Lektor

Lektor Kepala

Guru Besar

Pasal 33
Kepangkatan Tenaga Kependidikan Universitas Jayabaya
Golongan, Ruang, dan Pangkat Pegawai pendidikan Universitas Jayabaya adalah sebagai berikut :
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Golongan/Ruang
II/a
II/b
II/c
II/d
III/a
III/b
III/c
III/d
IV/a
IV/b

Pangkat
Pengatur Muda
Pengatur Muda Tingkat I
Pengatur
Pengatur Tingkat I
Penata Muda
Penata Muda Tingkat I
Penata
Penata Tingkat I
Pembina
Pembina Tingkat I

Pasal 34
Impassing Kepangkatan
e. Impassing dilakukan untuk penyesuaian kepangkatan sehubungan masa kerja sebagai pegawai tetap Universitas
Jayabaya dan ijazah yang dimiliki.
f. Penentuan impassing kepangkatan pegawai tetap Universitas Jayabaya didasarkan pada kelipatan masa kerja 4
(empat) tahunan.
g. Kepangkatan Dosen DPK mengikuti kepangkatan Pegawai Negeri.
BAB XIII
HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI UNIVERSITAS JAYABAYA
Pasal 35
Hak Dosen
(1) Dalam melaksanakan tugas, dosen berhak :
a. Memperoleh penghasilan.
b. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.
c. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual
d. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi.
e. Memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran.
f. Memberikan penilaian, menentukan kelulusan, penghargaan, dan sanksi kepada mahasiswa
g. Memperoleh rasa aman.
h. Memperoleh jaminan keselamatan.
i. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi.
j. Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan edukatif.
k. Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.
(2) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) butir (a) meliputi gaji pokok, tunjangan dan insentif.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan dosen sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) diatur dalam
ketentuan Standar Penggajian dan Honorarium di lingkungan Universitas Jayabaya.
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (3) merupakan lampiran yang menjadi bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Kepegawaian ini.
Pasal 36
Kewajiban Dosen
(1) Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi
hasil pembelajaran.

(2) Melaksanakan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan penunjang tri darma perguruan tinggi.
(3) DT berkewajiban untuk mengurus jabatan fungsional akademik asisten ahli maksimal 4 tahun setelah
pengangkatan
(4) Meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.
(5) Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik
tertentu, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran.
(6) Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik pegawai Universitas Jayabaya, serta
nilai-nilai agama.
(7) DT yang tidak memiliki tugas tambahan pada jabatan struktural wajib mengajar paling sedikit 8 SKS perkuliahan
per minggu dan wajib bekerja di Universitas Jayabaya 40 (Empat puluh) jam Effektif per minggu.
(8) DT yang mendapat tugas tambahan sebagai Rektor wajib mengajar 2 SKS, Wakil Rektor wajib mengajar 3 SKS
per minggu dan wajib bekerja di Universitas Jayabaya 40 (Empat puluh ) jam effektif per minggu.
(9) DT yang mendapat tugas tambahan sebagai Dekan/Direktur/Ka. Biro wajib mengajar 3 (tiga) SKS per minggu
dan wajib bekerja di Universitas Jayabaya selama 40 (Empat puluh ) jam Effektif per minggu.
(10) DT yang mendapat tugas tambahan sebagai Wakil Dekan/Ka. UPT/Ka.Lembaga wajib mengajar 4 SKS dan
Ketua/Sekretaris Program Studi wajib mengajar 5 SKS per minggu dan wajib bekerja di Universitas Jayabaya
selama 40 (Empat puluh ) jam efektif per minggu.
(11) DTT yang mendapat tugas tambahan sebagai pejabat struktural kewajibannya ditentukan oleh Pimpinan Fakultas.
(12) Satu jam SKS sama dengan 50 (lima puluh ) menit .
Pasal 37
Hak Pegawai Kependidikan
(1) Dalam melaksanakan tugas, Tenaga Kependidkan berhak :
a. Memperoleh penghasilan.
b. Mendapatkan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.
c. Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan.
d. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi.
e. Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan non edukatif.
(2) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) butir (a) meliputi gaji pokok, tunjangan dan insentif.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan dosen sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) diatur dalam
ketentuan Standar Penggajian dan Honorarium di lingkungan Universitas Jayabaya.
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (3) merupakan lampiran yang menjadi bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Kepegawaian ini.
Pasal 38
Kewajiban Tenaga Kependidikan
(1) Dalam melaksanakan tugas, Tenaga Kependidikan berkewajiban : menjunjung tinggi peraturan perundangundangan, hukum, dan kode etik pegawai Universitas Jayabaya, serta nilai-nilai agama dan etika.
(2) Uraian tugas kependidikan tertuang dalam SK Rektor Universitas Jayabaya
(3) Memberikan laporan setiap semester kepada Wakil Rektor Bidang terkait di lingkungan Universitas Jayabaya.
(4) Setiap tenaga kependidikan berkewajiban melaksanakan tugas sebagai berikut:
a. Melaksakan tugas sesuai dengan jam kerja Universitas ( 07.30 s.d 15.30 )
b. Khusus tenaga yang berkerja secara Shif ( SATPAM ) pembagian Sipnya diatur : (Shif : jam 06.00 s.d 14.00,
Shif II jam : 14.00 s.d 22.00, Shif III jam 22.00 s.d 06.00)
c. Petugas administrasi dan lainnya pembagian shif diatur : (Shif I jam 07.30 s.d jam 15.30, Sip II jam 13.30 s.d
21.30)

Pasal 39
Hak Cuti Pegawai Universitas Jayabaya
(1) Hak cuti diberikan kepada pegawai wanita yang melahirkan anak pertama dan kedua, sedangkan untuk anak
ketiga dan seterusnya diperkenankan mengajukan cuti di luar tanggungan Universitas Jayabaya.
(2) Cuti melahirkan diberikan maksimal 3 (tiga) bulan kalender, yaitu 1 (satu) bulan sebelum melahirkan dan 2 (dua)
bulan setelah melahirkan dengan tetap mendapatkan gaji pokok.
(3) Cuti haji diberikan sekali selama menjadi pegawai Universitas dalam waktu maksimal 50 (lima puluh ) hari
kalender dengan tetap mendapatkan gaji pokok, sedangkan untuk ibadah haji kedua dan seterusnya diperkenankan
mengajukan cuti di luar tanggungan Universitas Jayabaya.
(4) Cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kalender kepada pegawai dengan masa kerja minimal 1 (satu)
tahun.
(5) Hak cuti khusus diberikan kepada pegawai yang :
a. Menikahkan/mengkhitankan anak kandung selama 3 (tiga) hari kalender.
b. Mengalami musibah karena meninggalnya keluarga inti selama 3 (tiga) hari kalender.
c. Menikah selama 6 (enam) hari kalender.
d. Sakit yang dibuktikan dengan keterangan dokter
(6) Bagi pegawai yang telah menyelesaikan cuti di luar tanggungan wajib lapor kepada Rektor melalui Ka. SDM
paling lambat 1(satu) minggu sebelum berakhirnya masa cuti, lewat dari ketentuan ini dianggap telah
mengundurkan diri.
(7) Ijin cuti diajukan oleh pegawai yang bersangkutan dan disetujui oleh kepala unit kerja pegawai ybs serta
dilaporkan kepada Wakil Rektor II cq Ka, SDM.
Pasal 40
Hak Jaminan Sosial Pegawai Universitas
Pegawai tetap Universitas Jayabaya berhak mendapatkan jaminan sosial dan kesehatan yang akan diatur tersendiri
dengan SK Rektor.
BAB XIV
PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI (P2KP)
Pasal 41
Unsur Penilaian Kinerja Pegawai
(1) Evaluasi kinerja pegawai dilakukan berdasarkan penialian tahunan kinerja dosen dan tenaga kependidikan
(2) Setiap dosen dan tenaga kependidikan mengisi data diri yang terdiri atas :
a. Identitas diri
b. Riwayat Pendidikan
c. Riwayat Pangkat/Golongan
d. Riwayat Jabatan Akademik
e. Riwayat Pekerjaan / Jabatan
(3) Penialaian tahunan kinerja dosen dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan laporan kinerja tahunan yang
terdiri dari atas kinerja dan perilaku (P2KP)
(4) Laporan kinerja tahunan dosen didasarkan atas:
a. Kinerja, meliputi : 1) bidang pendidikan dan pengajaran, 2) bidang penelitian 3) bidang pengabdian
masyarakat 4) bidang penunjang
b. Perilaku, meliputi : 1) orientasi pelayanan 2) intergritas 3) komitmen 4) disiplin 5) kerjasama dan 6)
kepemimpinan
(5) Laporan kinerja tahunan tenaga kependidikan didasarkan atas:
a. Kinerja , meliputi : 1) kinerja menurut kegiatan tugas jabatan dan SOP masing-masing
b. Perilaku, meliputi : 1) ) orientasi pelayanan 2) intergritas 3) komitmen 4) disiplin 5) kerjasama dan 6)
kepemimpinan

Pasal 42
Pejabat Penilai Kinerja Pegawai
(1)
(2)
(3)
(4)

Pejabat penilai adalah atasan langsung pegawai yang di nilai dan atasan pejabat penilai
Pejabat penilai dosen adalah Dekan, dan atasan pejabat penilai adalah Rektor.
Pejabat penilai pegawai di lingkungan fakultas adalah Wadek II, atasan pejabat penilai adalah Dekan II
Pejabat penilai pegawai di lingkungan Biro/UPT/Lembaga adalah Ka Biro/ Ka. UPT/ Ka. Lembaga, atasan
pejabat penilai adalah Warek II.
(5) Tata cara penilain terdiri :
a. Nilai P2KP dinyatakan dengan angka dan sebutan sebagai berikut :
No
1
2
3
4

Skor

Predikat/Sebutan
Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang

91 - 100
76 - 90
61 - 75
60 - ke bawah

b. P2KP dibuat dan di tandatangani oleh pejabat penilai dan pegawai yang di nilai. Apabila tidak setuju dengan
nilai yang diberikan, pegawai dapat mengajukan keberatan dan atasan langsung dapat memberikan tanggapan
atas penilaian yang telah diberikan, kemudian di sampaikan kepada atasan Pejabat Penilai.
c. Format P2KP terlampir
(6) P2KP berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan istrospeksi, pengembangan diri, dan pembinaan pegawai.
(7) P2KP di gunakan sebagai bahan dalam mempertimbangkan promosi, demosi, penempatan dalam jabatan,
kenaikan gaji berkala dan lain-lain.
(8) P2KP di simpan dan dipelihara dengan baik oleh Ka. SDM untuk selama 5 (lima) tahun.
BAB XV
PERSELISIHAN KEPEGAWAAN
Pasal 43
Penyelesaikan Perselisihan
(1) Penyelesaian perselisihan di bidang kepegawaian diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat di unit kerja
pegawai yang bersangkutan.
(2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1) tidak tercapai, pihak yang berselisih dapat
mengajukan penyelesaian melalui Warek II.
(3) Selama proses penyelesaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1) dan (2), hak dan kewajiban pegawai
yang bersangkutan tetap dilaksanakan
BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 44
(1) Peraturan kepegawaian ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat kesalahan di dalamnya akan
dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.
(2) Bagi pegawai yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan ini maka diberi batas
waktu untuk menyesuaikan dalam waktu maksimal 2 (tiga) tahun.
(3) Bagi pegawai yang telah diangkat oleh pimpinan Universitas Jayabaya di setiap tingkatan, maka secara otomatis
dapat dimintakan surat pengangkatan sesuai ketentuan yang berlaku dalam peraturan ini.
(4) Dalam hal tertentu Rektor dapat mengambil kebijakan khusus demi kemaslakhatan Universitas Jayabaya.
(5) Segala ketentuan yang pernah ada dan bertentangan dengan peraturan kepegawaian ini dinyatakan tidak berlaku .

BAB XVII
PENUTUP
Pasal 45
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan
dibetulkan sebagaimana mestinya.

Lampiran

PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI
UNIVERSITAS JAYABAYA
Jangka Waktu Penilaian Bulan......................s.d..................tahun
1.

2.

3.

YANG DINILAI
a.

Na ma

b.

NIP

c.

Pangkat, Golongan ruang, TMT

d.

Jabatan/Pekerjaan

e.

Unit Organisasi

PEJABAT PENILAI
a.

Na ma

b.

NIP

c.

Pangkat, Golongan ruang, TMT

d.

Jabatan/Pekerjaan

e.

Unit Organisasi

ATASAN PEJABAT PENILAI
a.

Na ma

b.

NIP

c.

Pangkat, Golongan ruang, TMT

d. Jabatan/Pekerjaan
e. Unit Organisasi

4.

UNSUR YANG DINILAI
a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) x 60%
1. Orientasi Pelayanan
2. Integritas
3. Komitmen
4. Disiplin
5. Kerjasama
6. Kepemimpinan
7. Jumlah
8. Nilai rata – rata
9.
Nilai Perilaku Kerja x 40%
b. Perilaku Kerja

NILAI PRESTASI KERJA
5. KEBERATAN DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI (APABILA ADA)

Tanggal, ………………….
6. TANGGAPAN PEJABAT PENILAI ATAS KEBERATAN

Tanggal, ………………….
7. KEPUTUSAN ATASAN PEJABAT PENILAI ATAS KEBERATAN

Tanggal, ………………….
8. REKOMENDASI
9. DIBUAT TANGGAL.............................
PEJABAT PENILAI

...................................................................
10. DITERIMA TANGGAL......................
PEGAWAI YANG DINILAI

.........................................................

11. DITERIMA TANGGAL...............................
ATASAN PEJABAT PENILAI
.........................................................

Jumlah

KETUA YAYASAN JAYABAYA
Menimbang

:

Mengingat

:

Memperhatikan

:

1. Bahwa untuk kepentingan penyusunan rencana Universitas Jayabaya yang
akan berfungsi menjadi pedoman, panduan, dan rambu-rambu bagi semua
pemangku kepentingan internal serta akuntabilitas kinerja institusi dalam
kurun waktu 5 tahun yang akan datang perlu disusun dokumen Rencana
Strategis (Renstra);
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka perlu ditetapkan Rencana
strategis (Renstra) universitas Jayabaya Tahun 2014–2018 dengan
Keputusan Ketua Yayasan;
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
2. Undang-Undang RI No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang
pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, seperti telah diubah menjadi
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang
pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 Tentang
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 49
Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
Surat Rektor Universitas Jayabaya No. .... tanggal ... tentang Permohonan
Pengesahan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Jayabaya Tahun 2014-2018
MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

KESATU

:

KEDUA

:

KETIGA

:

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN JAYABAYA TENTANG PENETAPAN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) UNIVERSITAS JAYABAYA TAHUN
2014 -2018
Rencana strategis Universitas Jayabaya Tahun 2014 - 2018 adalah sebagaimana
lampiran Keputusan ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak
terpisahkan
Rencana Strategis Universitas Jayabaya Tahun 2014 - 2018 sebagaimana
dimaksud dalam pasal 1 merupakan pedoman dalam menyusun perencanaan,
pelaksanaan, dan evaluasi terhadap semua kebijakan, program dan kegiatan di
lingkungan Universitas Jayabaya
Rencana Strategis Universitas Jayabaya Tahun 2014 – 2018 sebagaimana
dimaksud dalam pasal 1 dapat direvisi atau dilakukan perubahan sesuai dengan
ketersediaan sumberdaya dan dinamika yang berkembang di dalam dan di luar
organisasi Universitas Jayabaya

KEEMPAT

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari
terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana
mestinya

Tembusan:
1. Rektor Universitas Jayabaya
2. Wakil Rektor
3. Dekan/Direktur PPs di lingkungan Universitas Jayabaya
4. Ka. Biro/UPT/Lembaga di lingkungan Universitas Jayabaya

KETUA YAYASAN JAYABAYA
Menimbang

:

a. bahwa untuk kepentingan pengembangan Universitas Jayabaya serta pembinaan dan
pengembangan karier tenaga kependidikan diperlukan penetapan pola karier yang jelas dan
pasti;
b. bahwa untuk maksud tersebut pada butir (a) di atas, perlu ditetapkan dengan Surat
Keputusan Ketuan Yayasan Jayabaya.

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4430);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301)
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan
Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
16);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 85 Tahun 2008 tentang Pedoman
Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi;
7. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Jayabaya;
8. Statuta Universitas Jayabaya Tahun 2014.

Memperhatikan

: Saran dan pendapat unsur pimpinan di lingkungan Jayabaya
MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT STRUKTURAL
TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS JAYABAYA
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Universitas Jayabaya adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau pendidikan
professional di bawah naungan Yayasan Jayabaya.

2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

Rektor adalah penanggungjawab operasional terselengaranya Perguruan Tinggi dan penganggungjawab kegiatan
pembinaan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta pendidikan, penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat.
Calon Pejabat Struktural Tenaga Kependidikan Universitas Jayabaya adalah calon pejabat yang memenuhi syarat
untuk mengikuti ujian seleksi Calon Pejabat Struktural.
Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menggambarkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang
pegawai dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara yang secara tegas diatur dan ada dalam Struktur
Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jayabaya.
Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan
memberhentikan pegawai menurut peraturan yang berlaku
Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang
pegawai dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/ atau
keterampilan tertentu serta mandiri.
Tim pertimbangan jabatan dan kepangkatan adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor
Tenaga kependidikan adalah pegawai yang diangkat oleh Pimpinan Universitas Jayabaya yang terdiri dari :
Tenaga penunjang akademik dan Pelaksana administratif dan memenuhi syarat sebagai pegawai.
BAB II
PERSYARATAN DAN PENGUSULAN
Pasal 2

Untuk dapat diusulkan sebagai peserta ujian seleksi Calon Pejabat harus memenuhi persyaratan:
(1) Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan;
(2) Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir, khusus unsur
kesetiaan bernilai amat baik;
(3) PNS pindahan dari Instansi lain, sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun melaksanakan tugas/ pengabdian di
Universitas Jayabaya secara terus-menerus;
(4) Sehat jasmani dan rohani.
Pasal 3
Pengusulan
Calon Pejabat diusulkan oleh atasan/pimpinan unit kerja yang bersangkutan dan dinyatakan bahwa pegawai yang
bersangkutan telah memenuhi persyaratan umum dan administratif untuk diajukan sebagai Calon Pejabat
BAB III
PENGANGKATAN DAN MASA JABATAN
Pasal 4
Pengangkatan Pejabat Struktural
(1) Pengangkatan Pejabat Struktural didasarkan beberapa aspek meliputi persyaratan sebagaimana diatur pada Pasal 2
dengan mempertimbangkan:
a. Tingkat urutan dalam Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
b. Lamanya masa kerja/masa pengabdian di Universitas Jayabaya;
c. Pengalaman dalam pelaksanaan tugas-tugas sebelumnya;
d. Kompetensi antara pendidikan dan lowongan jabatan;
e. Relevansi pendidikan;
f. Masukan-masukan dari Pimpinan Fakultas/Lembaga/Unit Kerja terkait.
(2) Hasil akhir ujian seleksi menjadi bahan pertimbangan usul pengangkatan Pejabat Struktural oleh tim
pertimbangan jabatan dan kepangkatan kepada Rektor.
(3) Pejabat Struktural ditetapkan dengan Keputusan Rektor;

Pasal 5
Pengangkatan Kembali Pejabat Struktural
(1) Pejabat Struktural yang sudah berakhir masa jabatannya dapat diangkat kembali dalam jenjang jabatan dan bidang
tugas yang sama, atau bidang tugas yang lain dengan ketentuan:
a. Masih diperlukan untuk kepentingan dinas;
b. Masih memenuhi syarat berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Usul pengangkatan kembali Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat 1, disampaikan oleh Pimpinan
Fakultas/Unit Kerja yang bersangkutan kepada Rektor dalam waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum
berakhirnya masa jabatan Pejabat Struktural yang bersangkutan.
(3) Pengangkatan kembali Pejabat Struktural untuk jenjang jabatan yang sama, tidak dipersyaratkan ujian seleksi,
tetapi didasarkan pada prestasi kerja dalam memangku jabatan sebelumnya.
(4) Pengangkatan kembali Pejabat Struktural ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah mempertimbangkan
usulan/masukan tim pertimbangan jabatan dan kepangkatan serta Pimpinan Unit Kerja terkait.
Pasal 6
Masa Jabatan
Masa jabatan Pejabat Struktural (Kepala Biro, Kepala Bagian, dan Kepala Sub Bagian) adalah 4 (empat) tahun.
BAB IV
PEMINDAHAN
Pasal 7
Pemindahan Pejabat Struktural
(1) Dalam rangka mengembangkan wawasan dan meningkatkan kinerja Pejabat Struktural yang bersangkutan, baik
yang sudah berakhir masa jabatannya maupun yang belum berakhir masa jabatannya, dapat dipindahkan ke
formasi jabatan yang lain apabila diperlukan untuk kepentingan dinas, atau karena sebab lain sesuai ketentuan dan
peraturan yang berlaku.
(2) Pejabat Struktural yang dipindah untuk menduduki formasi jabatan lain diberhentikan dari jabatan sebelumnya
dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
(3) Pemindahan Pejabat Struktural pada jenjang jabatan yang sama atau pada jenjang jabatan yang lebih rendah tidak
dipersyaratkan ujian seleksi.
(4) Pemindahan tidak diberlakukan bagi Pejabat Struktural yang satu tahun akan mencapai batas usia pensiun.
Pasal 8
Prosedur Pemindahan Pejabat Struktural
(1) Apabila diperlukan, Pejabat Struktural, baik yang sudah berakhir masa jabatannya maupun yang belum berakhir
masa jabatannya (masa jabatan kurang dari 4 tahun), dapat diusulkan pemindahan oleh atasan/pimpinan yang
bersangkutan kepada Rektor.
(2) Rektor menyerahkan usulan pemindahan tersebut kepada Wakil Rektor II.
(3) Wakil Rektor II beserta tim pertimbangan jabatan dan kepangkatan membahas usulan pemindahan Pejabat
Struktural yang bersangkutan, dan hasil pembahasan beserta alternatif penempatannya diajukan kepada Rektor
sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
(4) Apabila diperlukan untuk kepentingan dinas, Rektor dapat memindahkan Pejabat Struktural tanpa diusulkan oleh
atasan/pimpinan yang bersangkutan dengan memperhatikan usul/pertimbangan Tim Baperjakat.

BAB V
PEMBERHENTIAN
Pasal 9
Pemberhentian dari Jabatan Struktural diberhentikan dari jabatan struktural apabila:
(1) Berakhir masa jabatannya.
(2) Sebelum berakhir masa jabatannya, oleh karena:
a. Mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya;
b. Telah mencapai batas usia pensiun
c. Diberhentikan sebagai pegawai;
d. Diangkat dalam jabatan lain;
e. Melaksanakan bebas tugas menjelang pensiun;
f. Melakukan pelanggaran disiplin pegawai dan dikenakan sanksi hukuman tingkat berat;
g. Melakukan tindak kriminal dan/atau mendapat hukuman penjara/pidana;
h. Melaksanakan tugas belajar yang tidak dapat dirangkap dengan pelaksanaan tugas jabatan;
i. Cuti di luar tanggungan negara, kecuali cuti di luar tanggungan negara karena persalinan;
j. Menderita sakit yang sulit disembuhkan dan dinyatakan dengan Surat Keterangan Dokter Pemerintah bahwa
pegawai yang bersangkutan tidak dapat diberi tugas sebagai pejabat;
k. Meninggal dunia
l. Adanya perampingan struktur organisasi Universitas Jayabaya;
m. Hal-hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 10
Prosedur Pemberhentian Pejabat Struktural
(1) Pemberhentian Pejabat Struktural diusulkan secara tertulis oleh atasan/pimpinan pejabat struktural yang
bersangkutan kepada Rektor.
(2) Dalam hal usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada Pasal ayat 2, dilampiri dengan data pendukung yang
sah sesuai alasan usul pemberhentian.
(3) Pemberhentian Pejabat Struktural ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah mempertimbangkan
usul/laporan/masukan dari tim pertimbangan jabatan dan kepangkatan dan Pimpinan terkait.
(4) Pegawai yang telah diberhentikan dari jabatan struktural karena sudah berakhir masa jabatannya dan belum
mencapai batas usia pensiun, melaksanakan tugas sesuai tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan/atasan yang
bersangkutan. Apabila diperlukan pegawai yang bersangkutan dapat diberi jabatan non struktural atau jabatan lain
yang sesuai.
BAB VI
PENUTUP
Pasal 11
Keputusan ini mulai berlaku sejak hari dan tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada
keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

MUKADIMAH

Universitas Jayabaya didirikan untuk ikut berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yang
akhirnya bertujuan untuk memperoleh kenyataan dan kebenaran yang bersifat universal dan objektif sesuai dengan
nilai-nilai Pancasila.
Berkaitan dengan itu, sudah seharusnya Universitas Jayabaya mempunyai kebebasan di dalam melaksanakan bawaan
kodrat akal manusia untuk mencapai kenyataan dan kebenaran, yaitu suatu kebebasan yang disebut kebebasan
akademik.
Agar pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dapat terselenggara dengan baik, maka perlu
dibuat ketentuan atas dasar nilai-nilai atau norma-norma sebagai suatu ketentuan yang mengikat, yang disebut kode
etik akademik dan integritas moral.
Kode Etik Dosen diberlakukan untuk dosen Universitas Jayabaya dalam mengemban tugas dan kewajibannya sebagai
pribadi maupun sivitas akademika sesuai dengan sifat dan hakikatnya yang semenjak dahulu seorang pendidik
mempunyai tempat yang terhormat, karena menjadi panutan dan teladan bagi para peserta didiknya. Untuk
mewujudkan keluhuran profesi dosen maka diperlukan suatu pedoman yang berupa Kode Etik Dosen seperti
dirumuskan berikut ini.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Kode Etik Dosen ini yang dimaksud dengan:
1. Universitas adalah Universitas Jayabaya
2. Rektor adalah pimpinan tertinggi Universitas yang berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan
penyelenggaraan Universitas.
3. Majelis Guru Besar adalah organ Universitas yang berfungsi membina dan mengembangkan kehidupan akademik
serta menegakkan integritas moral dan etika dalam lingkungan masyarakat Universitas.
4. Majelis Kehormatan Kode Etik Tenaga Kependidikan adalah komisi adhoc non struktural pada universitas yang
bertugas menegakkan, melaksanakan, serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan tenaga
kependidikan yang ditetapkan oleh Rektor
5. Etika merupakan filsafat praktis, artinya, filsafat yang ingin memberikan penyuluhan kepada tingkah laku
manusia dengan memperhatikan apa yang harus dilakukan. Kode Etik adalah serangkaian norma-norma etik yang
memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman berfikir,
bersikap, dan bertindak dalam aktivitas-aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi.
6. Moralitas adalah suatu sistem yang membatasi tingkah laku. Tujuan pokok dari pembatasan ini adalah melindungi
hak azasi orang lain.
7. Perilaku moral diartikan sebagai perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dasar yang dijunjung tinggi oleh
masyarakat manusia beradab. Nilai-nilai dasar moral itu antara lain kebenaran, kejujuran, dan menyandarkan diri
kepada kekuatan argumentasi dalam menilai kebenaran.
8. Sivitas Akademika adalah masyarakat Universitas yang melaksanakan kegiatan akademik yang terdiri atas dosen
dan mahasiswa.
9. Dosen adalah Pegawai Universitas dengan tugas mengajar, meneliti, dan melakukan pengabdian pada masyarakat.
10. Guru Besar adalah Dosen dengan jabatan fungsional tertinggi dan memiliki kemampuan akademik yang dapat
diandalkan untuk membimbing calon doktor yang sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuninya.
11. Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di Universitas.
12. Peneliti adalah seorang atau sekelompok orang yang mengadakan penelitian.
13. Penelitian didefinisikan sebagai usaha untuk memperoleh fakta atau prinsip dan menguji kebenaran dengan cara
mengumpulkan dan menganalisis data yang dilaksanakan dengan teliti, jelas, sistematik, dan dapat dipertanggung
jawabkan.
14. Plagiat atau penjiplakan adalah tindakan mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh tulisan atau
gagasan orang lain dengan cara mempublikasikan dan mendakunya sebagai ciptaan sendiri.

BAB II
KEWAJIBAN DOSEN TERHADAP DIRI SENDIRI
Pasal 2
Dosen wajib:
a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi Hukum berdasarkan Pancasila, Undangundang Dasar 1945, Sumpah Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Universitas, dan Sumpah Jabatan.
b. Menjunjung tinggi tatasusila dengan keinsafan bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat Indonesia
khususnya dan dunia umumnya.
c. Menjunjung tinggi sifat universal dan objektif ilmu pengetahuan untuk mencapai kenyataan dan kebenaran.
d. Menjunjung tinggi sifat beradab dan teleologis usaha ilmu pengetahuan guna keberadaan, kemanfaatan, dan
kebahagiaan kemanusiaan.
Pasal 3
Seorang dosen wajib menjunjung tinggi kebebasan akademik, yaitu kewajiban untuk memelihara dan memajukan ilmu
pengetahuan melalui kajian, penelitian, pembahasan atau penyebarluasan ilmu kepada mahasiswa, sesama dosen dan
masyarakat, secara bertanggungjawab, mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah
keilmuan, yaitu:
a. Kejujuran, berwawasan luas/semesta, kebersamaan, dan cara berfikir ilmiah;
b. Menghargai penemuan dan pendapat akademisi lain;
c. Tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi.
Pasal 4
(1) Seorang dosen wajib menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik, yaitu kebebasan menyampaikan pikiran
dan pendapat dalam lingkungan serta forum akademik dalam bentuk ceramah, seminar, dan kegiatan ilmiah
lainnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
(2) Seorang dosen wajib selalu mawas diri dan mengevaluasi kinerjanya sebagai dosen dalam membina dan
mengembangkan karier akademik dan profesinya.
(3) Seorang dosen wajib menumbuh kembangkan suasana akademik di lingkungan kerjanya.
Pasal 5
Sebagai seorang ilmuwan, seorang dosen dalam berkomunikasi baik secara lisan maupun
tertulis diharapkan menggunakan bahasa yang sopan dan santun, tidak emosional, berfikir
jernih, dan tidak menyinggung perasaan orang lain.
Pasal 6
Seorang dosen wajib memelihara dan menumbuh kembangkan masyarakat akademik antar
dosen dengan jalan:
a. Memegang teguh dan menghormati hak dan kebebasan akademik serta hak kebebasan mimbar akademik antar
dosen;
b. Menghayati dasar-dasar kemasyarakatan dalam penyelenggaraan Universitas dalam bentuk tugas sosial dengan
ikut serta menyelenggarakan usaha membangun, memelihara, dan mengembangkan hidup kemasyarakatan serta
kebudayaan;
c. Menghayati dasar-dasar kekeluargaan dalam penyelenggaraan Universitas berdasarkan Statuta Universitas
Jayabaya dan Anggaran Rumah Tangga.
Pasal 7
Seorang dosen wajib senantiasa menjaga kelestarian keutuhan keluarga, keharmonisan dan
kesejahteraan keluarga, serta reputasi sosialnya di masyarakat.
BAB III
KEWAJIBAN DOSEN TERHADAP UNIVERSITAS
Pasal 8
Seorang dosen wajib menjunjung tinggi Azas, Visi, Misi, dan Tujuan Universitas.

Pasal 9
Seorang dosen wajib menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan Tridarma Perguruan
Tinggi.
Pasal 10
Tanggung jawab Dosen dalam Bidang Akademik
Seorang dosen wajib menjunjung tinggi hak mengajar yang diberikan kepadanya dengan semangat profesionalisme
sebagai seorang pendidik yang diwujudkan dalam bentuk perilaku
dan keteladanan, yaitu:
a. Mengajar dan memberikan layanan akademik dengan cara terbaik menurut kemampuannya serta penuh dedikasi,
disiplin, dan kearifan;
b. Menjauhi dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan
pribadi dalam proses belajar mengajar;
c. Menjauhi dan menghindarkan diri dari hal-hal dan perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat dosen
sebagai profesi pendidik yang terhormat;
d. Memberikan motivasi kepada anak didik sehingga dapat merangsang daya fikir.
Pasal 11
(1) Seorang dosen wajib memberikan bimbingan dan layanan informasi yang diperlukan oleh mahasiswa dalam
rangka memperlancar penyelesaian studinya dengan penuh kearifan.
(2) Seorang dosen dengan jabatan Guru besar seharusnya bersedia menjadi promotor.
Pasal 12
Tanggung jawab Dosen dalam Bidang Penelitian
Dalam melaksanakan penelitian, seorang dosen wajib:
a. Bersikap dan berfikir analitis dan kritis.
b. Jujur, objektif, dan berpegang teguh pada semua aspek proses penelitian serta tidak boleh memalsukan atau
memanipulasi data maupun hasil penelitian.
c. Menghindari kesalahan dalam penelitian, terutama dalam menyajikan hasil penelitian.
d. Bersifat terbuka, saling berbagi data, hasil, metoda, dan gagasan yang lain, kecuali data yang dapat dipatenkan.
e. Memperlakukan teman sejawat dengan sopan.
f. Menghormati dan menghargai objek penelitian, baik yang berupa manusia maupun hewan, baik yang hidup
maupun yang sudah mati, atau bagian/fragmen dari manusia coba tersebut.
g. Mempunyai buku harian penelitian
Pasal 13
Tanggung jawab Dosen sebagai Peneliti
(1) Peneliti bertanggung jawab untuk memberikan interpretasi atas hasil dan kesimpulan penelitian supaya hasil
penelitian dapat dimengerti.
(2) Peneliti bertanggung jawab pada rekan seprofesinya.
(3) Peneliti tidak boleh menutupi kelemahan atau membesar-besarkan hasil penelitian.
(4) Peneliti harus menjelaskan secara eksplisit manfaat yang akan diperoleh subjek penelitian.
Pasal 14
Seorang dosen yang melakukan penelitian seharusnya:
a. Bersifat ilmiah, fakta diperoleh secara objektif, melalui prosedur yang sistematis dengan menggunakan
pembuktian yang sahih.
b. Merupakan suatu proses yang berjalan terus-menerus, sebab hasil suatu penelitian selalu dapat disempurnakan.
c. Bersifat jujur, profesional, berperikemanusiaan dan memperhatikan faktor-faktor ketepatan, keseksamaan dan
kecermatan, perasaan religius serta keadilan gender.
d. Memberikan penemuan yang baru.

e.
f.
g.

Bermanfaat bagi Universitas secara ilmiah, institusional, dan finansial.
Berbasis kompetensi dan logis.
Mengingat aspek akuntabilitas.
Pasal 15
Hubungan Peneliti dengan Mahasiswa

Dalam melakukan penelitian, seorang dosen seharusnya melibatkan mahasiswa sebagai pemenuhan persyaratan
akademik atau arena pembelajaran, aktualitas kompetensi bidang keilmuan dan pengembangan pribadi.
Pasal 16
Penelitian Dasar dan Terapan
Sebagai peneliti, seorang dosen seharusnya:
a. Mengarahkan penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau perolehan hak paten untuk mendorong
perkembangan industri nasional.
b. Dapat meningkatkan ketahanan nasional melalui penggalian sumber daya alam.
c. Dapat mensinergikan berbagai macam disiplin ilmu.
Pasal 17
Efektivitas dan Biaya Penelitian
(1) Peneliti wajib mencermati antara manfaat yang diharapkan dengan biaya dan beban yang dikeluarkan, khususnya
beban yang dituntut dari sponsor
(2) Peneliti tidak boleh menjanjikan hal di luar kemampuan peneliti
(3) Peneliti wajib menghasilkan atau memberikan apa yang dapat dijanjikan
(4) Peneliti wajib menjelaskan apakah data dari penelitian dapat atau tidak dapat membantu proses pengambilan
keputusan.
Pasal 18
Kesimpulan Penelitian
(1) Peneliti wajib menjelaskan kepada penyandang dana kesimpulan yang diperoleh.
(2) Peneliti wajib membantu dan berpartisipasi dalam interpretasi hasil dan kesimpulan.
(3) Peneliti wajib menjelaskan keterbatasan hasil penelitian dan membedakan antara kesimpulan penelitian dan
ekstrapolasinya.
(4) Peneliti wajib menunjukkan kesahihan penelitian.
(5) Peneliti bertanggung jawab untuk meyakinkan bahwa hasil penelitian dapat dimengerti oleh penyandang dana.
Pasal 19
Kontrak Bagi Hasil
Seorang ilmuwan sebagai intelektual dalam menangani kontrak bagi hasil seharusnya bebas dari kepentingan
golongan, penguasa, agama, atau partai agar pemikiran intelektualnya dapat
membenarkan setiap keputusannya.
Pasal 20
Plagiat
Peneliti atau penulis karya ilmiah tidak dibenarkan melakukan plagiat karya ilmiah orang lain.
Tanggung jawab Dosen dalam Bidang Pengabdian pada Masyarakat
Pasal 21
(1) Dalam melaksanakan pengabdian pada masyarakat, seorang dosen:
a. Wajib mempunyai ketulusan hati untuk bekerja secara sinergis dengan dosen dari berbagai macam disiplin
ilmu.

b. Wajib menghargai partisipasi masyarakat dalam menetapkan program-program pengabdian.
c. Tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada masyarakat.
(2) Seorang dosen wajib mendudukkan mahasiswa sebagai sahabat kerja yang masih memerlukan proses
pembelajaran kemasyarakatan.
Pasal 22
Seorang dosen yang melakukan Pengabdian pada Masyarakat seharusnya:
a. Merujuk pada kebutuhan masyarakat.
b. Dapat mencerminkan kontribusi nyata Universitas.
c. Dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk
masyarakat.
d. Melibatkan peran serta mahasiswa.
e. Dapat memberikan pencerahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta bermanfaat bagi segenap sivitas
akademika.
BAB IV
PUBLIKASI
Pasal 23
Seorang dosen yang menulis publikasi seharusnya:
a. Menggunakan bahasa yang ilmiah.
b. Tidak boleh tanpa izin penyandang dana.
c. Tidak boleh melupakan penelitian dan peneliti terdahulu.
d. Kutipan dalam publikasi harus jujur, dan sesuai dengan makna aslinya, demikian pula komunikasi pribadi yang
dipakai dalam publikasi.
e. Apabila menampilkan gambar dan tabel yang dikutip harus mencantumkan sumbernya.
f. Apabila menampilkan gambar perorangan atau manuasia coba (probandus) harus dengan izin, dan kalau tidak
ingin dikenal harus ditutup sebagian mukanya, terutama matanya atau bagian-bagian yang dapat menjadi petunjuk
identifikasi.
g. Mencantumkan semua kontributor kecuali yang tidak bersedia
h. Memberi pernyataan jasa juga kepada pemberi gagasan, disamping pemberi izin, fasilitas dan bantuan lain.
BAB V
KEWAJIBAN DOSEN TERHADAP PELAKSANAAN KODE ETIK
Pasal 24
(1) Seorang dosen wajib mengindahkan dan melaksanakan Kode Etik Dosen.
(2) Pelanggaran terhadap Kode Etik Dosen dapat dikenakan sanksi moral dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI
DEWAN KEHORMATAN UNIVERSITAS
Pasal 25
(1) Untuk mengawasi ditaatinya Kode Etik Dosen dibentuk Dewan Kehormatan Universitas.
(2) Susunan dan Keanggotaan Dewan Kehormatan Universitas diputuskan oleh Rektor atas pertimbangan Majelis
Guru Besar untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.
(3) Dewan Kehormatan Universitas berwenang untuk menerima, memroses, dan memutuskan pengaduan pelanggaran
Kode Etik Dosen.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 26
(1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dengan Keputusan tersendiri
(2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

MUKADIMAH

Universitas Jayabaya adalah lembaga pendidikan tinggi disebut Perguruan Tinggi Universitas Jayabaya penyelenggara
pendidikan formal yang meliputi program profesi, diploma, sarjana, magister, dan doktor di bawah pembinaan
Yayasan Jayabaya. Mahasiswa adalah peserta didik yang sedang menuntut ilmu dan belajar di perguruan tinggi.
Mahasiswa adalah manusia yang sedang tumbuh secara fisik dan berkembang dalam akal menuju kedewasaan. Ide,
tindakan, ucapan, perilaku terkadang terkesan tergesa-gesa dan ingin segera tercapai. Kadang bercampur antara
idealisme dengan pragmatisme. Tetapi yang tidak kalah penting bahwa mahasiswa bisa menjadi agen perubahan (agent
of change) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Aktivitas, keragaman, pluralisme, dan dinamika kampus akan mempengaruhi perilaku, ucapan, dan tindakan
mahasiswa yang dapat membawa perilaku mahasiswa kearah yang lebih positif. Oleh sebab itu mahasiswa harus
memiliki kode etik mahasiswa sebagai pedoman berperilaku dalam segala aktivitasnya di kampus maupun di luar
kampus yang disebut Kode Etik Mahasiswa Universitas Jayabaya

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Kode Etik Mahasiswa ini yang dimaksud dengan:
1. Universitas adalah Universitas Jayabaya
2. Rektor adalah pimpinan tertinggi Universitas yang berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan
penyelenggaraan Universitas.
3. Etika merupakan filsafat praktis, artinya, filsafat yang ingin memberikan penyuluhan kepada tingkah laku
manusia dengan memperhatikan apa yang harus dilakukan. Kode Etik adalah serangkaian norma-norma etik yang
memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman berfikir,
bersikap, dan bertindak dalam aktivitas-aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi.
4. Moralitas adalah suatu sistem yang membatasi tingkah laku. Tujuan pokok dari pembatasan ini adalah melindungi
hak azasi orang lain.
5. Perilaku moral diartikan sebagai perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dasar yang dijunjung tinggi oleh
masyarakat manusia beradab. Nilai-nilai dasar moral itu antara lain kebenaran, kejujuran, dan menyandarkan diri
kepada kekuatan argumentasi dalam menilai kebenaran.
6. Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di Universitas.
7. Penelitian didefinisikan sebagai usaha untuk memperoleh fakta atau prinsip dan menguji kebenaran dengan cara
mengumpulkan dan menganalisis data yang dilaksanakan dengan teliti, jelas, sistematik, dan dapat dipertanggung
jawabkan.
8. Plagiat atau penjiplakan adalah tindakan mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh tulisan atau
gagasan orang lain dengan cara mempublikasikan dan mendakunya sebagai ciptaan sendiri.
9. Kewajiban mahasiswa adalah segala sesuatu yang mengikat dan harus dilakukan oleh mahasiwa.
10. Hak mahasiswa adalah segala sesuatu yang menurut peraturan yang berlaku yang seharusnya diterima oleh
mahasiswa selama menempuh studi di Universitas Jayabaya.
11. Pelanggaran kode etik adalah setiap sikap, perkataan, perbuatan, dan busana yang bertentangan dengan kode etik
mahasiswa Universitas Jayabaya.
12. Sanksi adalah akibat hukum yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar kode etik.
13. Pembelaan adalah ikhtiar yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai usaha pembelaan atau klarifikasi.
14. Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik dan hak dari mahasiswa yang kena sanksi.
15. Majelis Kehormatan Kode Etik Mahasiswa adalah komisi adhoc non struktural pada universitas yang bertugas
menegakkan, melaksanakan, serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan mahasiswa yang
ditetapkan oleh Rektor.

BAB II
FUNGSI DAN TUJUAN
Pasal 2
(1) Kode etik ini berfungsi untuk memberikan pedoman bagi seluruh mahasiswa Universitas Jayabaya dalam
berperilaku yang baik, berdisiplin, beretika, dan berakhlak mulia dalam melaksanakan aktivitas di lingkungan
kampus Universitas Jayabaya dan di masyarakat umum serta mampu menciptakan suasana akademik yang
kondusif.
(2) Tujuan dibuatnya kode etik mahasiswa ini bertujuan untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan
BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA
Pasal 3
Kewajiban Mahasiswa
Mahasiswa Universitas Jayabaya berkewajiban:
a. Menjaga nama baik almamater Universitas Jayabaya.
b. Memelihara nila-nilai moral, etika, estetika, dan agama dalam pergaulan, berkata, berbusana, dan berkendara.
c. Memelihara ketertiban, keamanan, dan kebersihan sarana dan prasarana kampus Universitas Jayabaya.
Pasal 4
Hak Mahasiswa
Mahasiswa Universitas Jayabaya memiliki hak:
a. Memperoleh pelayanan akademik, keuangan, dan administrasi lainnya dengan baik.
b. Menggunakan dan memanfaatkan fasilitas akademik, keuangan, dan administrasi lainnya.
c. Menyampaikan aspirasi, pendapat, dan kritik secara santun, baik secara lisan maupun tulisan dan tidak
bertentangan dengan nilai-nilai agama dan hukum positif.
d. Memperoleh pembelaan sesuai peraturan.
e. Memperoleh penghargaan atas prestasinya.
BAB IV
HUBUNGAN MAHASISWA DENGAN UNIVERSITAS, DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN
SESAMA MAHASISWA
Pasal 5
Hubungan Mahasiswa dengan Universitas
Setiap mahasiswa wajib:
a. Menunjung tinggi nama baik almamater Universitas Jayabaya.
b. Mematuhi segala peraturan/ketentuan yang telah ditetapkan universitas dan fakultas baik di bidang akademik dan
non akademik termasuk berorganisasi.
c. Memelihara kerukunan antar sivitas akademika baik di dalam kampus maupun di luar kampus.
d. Memelihara, menjaga kebersihan, dan keamanan semua fasilitas sarana prasarana kampus.
e. Menjaga kekhidmatan prosesi acara/upacara yang dilaksanakan oleh sivitas akademika di dalam kampus.
f. Meminta izin/persetujuan pimpinan universitas dan fakultas apabila melakukan dan atau melibatkan diri dalam
suatu kegiatan yang mengatasnamakan universitas.
Pasal 6
Hubungan Mahasiswa dengan Dosen
Setiap mahasiswa wajib:
a. Menghormati, menjaga nama baik dosen baik di dalam ruang kuliah, lingkungan kampus, maupun di luar kampus.
b. Melaksanakan tugas yang diberikan dosen untuk menunjang kelancaran selesai studinya secara jujur, arif, dan
bertanggung jawab.
c. Datang tepat waktu pada jam kuliah dan kegiatan akademik lainnya sesuai kontrak perkuliahan dan kesepakatan
dengan dosen.

d.
e.

Menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merugikan derajat dan martabat dosen sebagai tenaga pendidik dan
pengajar.
Memberikan koreksi/masukan secara santun kepada dosen, apabila pendapat dosen yang bersangkutan keliru
dalam proses belajar mengajar.
Pasal 7
Hubungan Mahasiswa dengan Tenaga Kependidikan

Setiap mahasiswa wajib:
a. Menghormati dan menjaga hubungan baik dengan tenaga kependidikan.
b. Mendapat pelayanan yang baik, ramah, mudah, dan cepat dari tenaga kependidikan.
c. Memiliki sikap yang sopan, santun, dan sabar ketika menunggu pelayanan.
d. Menjaga ketertiban demi kelancaran dalam pelayanan.
Pasal 8
Hubungan Mahasiswa dengan Sesama Mahasiswa
Setiap mahasiswa wajib:
a. Menumbuhkembangkan suasana akademik di kalangan mahasiswa.
b. Menghormati dan menjaga hubungan baik antar sesama mahasiswa.
c. Menghormati dan memegang teguh kebebasan akademik.
d. Menghormati, menghargai, dan menerapkan dasar-dasar, kaidah, norma, dan nilai kemasyarakatan, kekeluargaan,
gotong royong dalam tugas sosial kemasyarakatan.
BAB V
LARANGAN
Pasal 9
Mahasiswa Universitas Jayabaya dilarang:
a. Melakukan perbuatan yang dapat mengganggu kelancaran proses belajar mengajar, suasana pendidikan, serta
keamanan dan ketertiban.
b. Menggunakan sarana dan prasarana kampus tanpa izin dari yang berwenang.
c. Merusak sarana dan prasarana kampus.
d. Memalsukan tanda tangan, nilai, stempel, surat keterangan, surat izin atau sejenisnya.
e. Melakukan plagiat, menyontek, membuatkan/menuliskan jawaban soal UTS/UAS untuk temannya.
f. Berjudi, berzina, minum-minuman keras yang memabukkan, mencuri, dan berkelahi.
g. Memiliki, mengedarkan, memperdagangkan, dan atau mengkonsumsi narkoba, zat adiktif, dan sejenisnya.
h. Membawa senjata tajam dan atau senjata api serta sejenisnya yang dapat membahayakan orang lain.
i. Mencemarkan nama baik pimpinan universitas, fakultas, dosen, dan orang lain.
j. Memakai kaos oblong, celana pendek, baju sobek, sarung, dan sandal/sepatu sandal ketika mengikuti perkuliahan,
pelayanan akademik, maupun pelayanan administratif di kampus
BAB VI
PELAKSANAAN KODE ETIK DAN SANKSI
Pasal 10
Pelaksanaan Kode Etik
(1) Setiap mahasiswa wajib mengindahkan, menaati, dan melaksanakan kode etik mahasiswa Universitas Jayabaya.
(2) Pelanggaran terhadap kode etik mahasiswa ini dapat dilaksanakan sanksi moral dan sanksi akademik.
(3) Pelaksana kode etik dan sanksi adalah Majelis Kehormatan Kode Etik Mahasiswa.

Pasal 11
Sanksi
Sanksi bagi mahasiswa yang melanggar kode etik terdiri atas:
a. Teguran lisan dan tulisan;
b. Membayar ganti rugi;
c. Tidak memperoleh pelayanan akademik, keuangan, dan administratif lainnya;
d. Pencabutan hak memperoleh pelayanan akademik, keuangan, dan administratif lainnya maksimal satu semester
(enam bulan);
e. Pencabutan hak mengikuti semua kegiatan akademik maksimal 2 (dua) semester (satu tahun);
f. Pemberhentian (scorsing) sebagai mahasiswa Universitas Jayabaya.
Pasal 12
Ketentuan Sanksi
(1) Pemberian sanksi yang dijatuhkan kepada mahasiswa dapat dilaksanakan setelah melalui tahapan identifikasi,
pemeriksaan, klarifikasi, dan pembuktian.
(2) Sanksi yang dimaksud pada Pasal 11 dilaksanakan oleh pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua program
studi, dan dosen.
(3) Ketentuan Pasal 11 diproses dan diputuskan oleh Majelis Kehormatan Kode Etik Mahasiswa yang terdiri atas
Rektor, Dekan, Ketua Program Studi, dan unsur mahasiswa.
BAB VII
PEMBELAAN DAN REHABILITASI
Pasal 13
Pembelaan
Mahasiswa yang dituduh melanggar kode etik mahasiswa dapat mengajukan pembelaan diri dalam forum sidang
Majelis Kehormatan Kode Etik Mahasiswa.
Pasal 14
Rehabilitasi
Rehabilitasi diberikan kepada mahasiswa yang tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik mahasiswa.
BAB VIII
MAJELIS KEHORMATAN KODE ETIK
Pasal 15
Majelis Kehormatan Etik Mahasiswa Universitas Jayabaya adalah komisi adhoc yang dibentuk oleh Surat Keputusan
Rektor yang terdiri dari LEP2, pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua program studi, dan unsur mahasiswa
untuk menerima, memproses, dan memutuskan pelanggaran kode etik mahasiswa.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16
Seluruh ketentuan tentang sikap, tutur kata, perbuatan, dan atau busana mahasiswa Universitas Jayabaya yang
bertentangan dengan kode etik ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17
(1) Keputusan lain yang bertentangan dengan keputusan ini di nyatakan tidak berlaku lagi.
(2) Keputusan ini berlaku sejak hari dan tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada
keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, dengan mengucap puji syukur kepada Allah
SWT telah diselesaikan Pedoman Akademik, Buku Pedoman
Akademik ini berisi Kurikulum Operasioanl, Kode Etika Mahasiswa,
Visi dan Misi, Tujuan Program Studi Teknik Sipil Strata Satu
Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Jayabaya
Buku ini berisi pedoman pendidikan yang merupakan
petunjuk pelaksanaan pendidikan di program studi Teknik Sipil S1
Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Jayabaya. Buku
ini diharapkan dapat juga digunakan sebagai acuan semua pihak yang
terlibat dan bahan informasi bagi lembaga atau instansi dan
perusahaan serta dunia luar pendidikan yang menaruh perhatian
kepada pengembangan pendidikan di Fakultas Teknik Sipil dan
Perencanaan Universitas Jayabaya.
Kepada semua pihak yang membantu penyusunan buku
pedoman ini saya sampaikan penghargaan dan terima kasih. Semoga
buku ini bermanfaat bagi para peserta program, Tenaga Pengajar dan
Mereka yang berkepentingan.
Jakarta, Agustus 2018
Ka.Prodi Teknik Sipil
Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Jayabaya
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1. PENDAHULUAN

Ir. Darmadi, MM.

Buku ini merupakan panduan bagi mahasiswa yang,
2
2

Ir. Darmadi, MM.

mengikuti pendidikan Program Studi Teknik Sipil Strata Satu

Ka.Prodi

(S1)

Perencanaan

Universitas

Jayabaya, yang

Ir. Eri S. Romadhon, MT.

Pokok Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Jayabaya.

2

Ir. Sudarwati, MM.

Buku ini bertujuan untuk :

2

Ir. Indartono Rivai, MM.

1) Memberikan informasi mengenai peraturan, sistem

disusun berdasarkan Statuta dan Peraturan

pendidikan dan kurikulum operasional yang berlaku di

20

Program Studi Teknik Sipil Strata Satu (S1).

MATA KULIAH

SKS

Aplikasi Komputer Lanjut
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Ir. Indartono Rivai, MM.
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08

Sipil

2
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Semester Tujuh (VII)
No

FakultasTeknik

Dosen

NILAI

2) Memberikan keseragaman pedoman bagi mahasiswa,
Tenaga Pengajar, Administrator, dan unsur Pimpinan

Ir. Darmadi, MM.

pada Program Studi Teknik Sipil Strata Satu (S1) FTSP

2

Ir. Tri Rahmat U., MT.

Jayabaya

2

Ir. Tri Rahmat U., MT.

2
2
2

Buku pedoman ini, secara garis besar berisi informasi

Ir. Indartono Rivai, MM.

peraturan,

Ir. Agus Hadi, MSc. PhD.

operasional. Dengan tersajinya buku pedoman ini, diharapkan

Ir. Agus Hadi, MSc. PhD.

setiap unsur pendidikan dapat berperan dengan baik sesuai

Ir. Sri Yuniarti, MT.
Ir. Sri Widayatie, MT.
Ir. Sri Yuniarti, MT.

sistem

pendidikan,

fasilitas

dan

kurikulum

dengan fungsi, tanggung jawab dan kewajiban masing-masing.

2. VISI, MISI DAN TUJUAN PROGRAM STUDI
1) Visi Program Studi Teknik Sipil adalah :

Menjadikan Program Studi yang memiliki keunggulan
bidang Teknik Sipil yang memanfaatkan potensi
40

1

Kearifan lokal, menghasilkan lulusan yang cerdas sesuai

2)

08

Hidrologi Terapan

2

Ir. Darmadi, MM.

KKNI, dan memiliki integritas serta berdaya saing pada

09

Material Jalan & Rek. Tebal
Perkerasan

2

Ir. Sri Yuniarti, MT.

tahun 2020

10
11

Perencanaan & Penjadwalan
Estimasi & Rek. Ekonomi

2
2

Ir. Eri S. Romadhon, MT.
Ir. Eri S. Romadhon, MT.

Misi Program Studi Teknik Sipil adalah :

Jumlah

a) Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi di bidang Teknik
Sipil yang terpadu dan berkesinambungan sesuai
rumusan

Capaian

Pembelajaran

Lulusan

(CPL)

sehingga menghasilkan lulusan setara level 6 KKNI.
b) Menyelenggarakan penelitian sebagai pengembangan
dan penerapan teknik sipil yang terintegrasi dengan
pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan
potensi kearifan lokal.

Semester Enam (V)
No

d) Menyelenggarakan penunjang Tri Dharma perguruan tinggi
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2
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02

Struktur Baja

4
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4

2

Ir. Sukotjo, M.Eng.
Ir. Arief Budiartono,
M.Eng
Ir. Eri S. Romadhon, MT.
Ir. Arief Budiartono,
M.Eng
Ir. Sri Widayatie, MT.

Metodologi Penelitian
Jumlah

2
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04
05
06
07
08

Tujuan Program Studi Teknik Sipil adalah menghasilkan

Semester Enam (VI)

lulusan yang mampu :

No

a) Menerapkan pengetahuan dan keterampilan teknologi yang

01

dimiliki sesuai dengan bidang Teknik Sipil dalam kegiatan

02

produktif dan pelayanan kepada masyarakat;
03
04

2

SKS

Drainase Perkotaan

dengan penuh integritas.
3)

MATA KULIAH

01

c) Menjalin kerjasama dengan mitra untuk mendukung
kegiatan Tri Dharma perguruan tinggi.

22
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2
4
2

Drs. Amirudin K, MM.

SKS
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2

Ir. Agus Hadi, MSc. PhD.

2

Ir. Sudarwati, MM.

2

Ir. Sukotjo, M.Eng.

2

Ir. Agus Hadi, MSc. PhD.
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Metode Pelaksanaan
Konstruksi
Pemin. Tanah Mekanis dan
Alat Berat
Rekayasa Jembatan
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Praktikum Beton

1

Ka. Lab

11

Manajemen Konstruksi
Jumlah

2
22

Ir. Indartono R., MM.

cara penyelesaian masalah yang ada dalam kawasan
keahliannya,

d) Mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi sesuai
dengan bidang Teknik Sipil

Ir. Sudarwati, MM.

3. CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN

Ka. Lab

1) Sikap
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu
menunjukkan sikap religius;
b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas
berdasarkan agama, moral, dan etika;

Semester Empat (IV)
No

MATA KULIAH

c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan
SKS

Dosen

NILAI

bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban

01

Jalan Kereta Api

2

Ir. Sudarwati, MM

02

Rekayasa Pondasi

4

Ir. Puji Wiranto, MT.

03

Rekayasa Jalan Raya

2

Ir. Darmadi, MM.

air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungj awab pada

04

Prak. Mekanika Tanah

1

Ka. Lab

negara dan bangsa;

05

Praktikum Jalan Raya

06

Kewirausahaan & Etika Profesi

1
2

07

Analisis Struktur Metode Matrik

2

38

Ka. Lab
Drs. Amirudin K., MM

berdasarkan Pancasila;
d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah

e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan
kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;

Ir. Indartono R., MM.

3

f. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian

15. DISTRIBUSI MATA KULIAH TIAP SEMESTER

terhadap masyarakat dan lingkungan;

Semester Satu (I)

g) taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat

No

MATA KULIAH

SKS

Dosen

NILAI

dan bernegara;
h) menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;

01

Pancasila dan
Kewarganegaraan

2

Drs. Amirudin Kurdi, MM

i) menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di

02

Bahasa Inggris Teknik

2

Dra. Anie Lenawati

03

Matematika I

4

Dra. Emi Pujiastuti, MM

04

Fisika Teknik

2

Ir. Indra Setiawan, MM.

05

Kimia Teknik Sipil

2

Dra. Agusniar T, MSi.

06

Struktur Bangunan
(Autocad/Skhecup)
Statika (Statis Tertentu &
Rangka Batang)
Jumlah

4

Ir. Indartono R., MM.

4

Ir. Indartono R., MM.

bidang keahliannya secara mandiri; dan
j) menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan,
dan kewirausahaan
2) Penguasaan Pengetahuan
a) menguasai konsep teoritis tentang teknik sipil, berbagai

07

metode kerja pelaksanaan konstruksi, pemahaman dan
penerapan dokumen pelaksanaan pekerjaan pembangunan
gedung di lapangan, prosedur penyusunan struktur
organisasi

proyek

dan

prosedur

penyusunan

dan

pengendalian jadwal;
b) menguasai
infrastruktur,

dasar-dasar
prosedur

perencanaan
kerja

pembangunan

pengawas,

pelaksanaan konstruksi gedung, meliputi pengoperasian
peralatan ukur, membaca gambar desain bangunan serta
pelaksanaan stake out sesuai spesifikasi yang disyaratkan
dengan memperhatikan K3 dan Lingkungan.
4

Semester Dua (II)
No

MATA KULIAH

SKS

NILAI

01

Agama

2

Drs. Amirudin Kurdi, MM

02

Ilmu Ukur Tanah

2

Ir. Fatmawati Oemar, MM

03

Matematika II

4

Dra. Emi Pujiastuti, MM

04

Instalasi & Bahan
Bangunan

2

Ir. Sri Yuniarti, MT.

05

Mek.Fluida & Hidrolika

4

Ir. Soekotjo, M.Eng.

06

Mekanika Bahan

4

Prof. Binsar H, MSc.PhD

07

Teknologi Beton

2

Ir. Eri S. Romadhon, MT,

prosedur

pelaksanaan survey pengukuran dalam kegiatan-kegiatan

20

Jumlah

20
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Tabel 6. Mata Kuliah Pilihan
No

KLMK KODE MK

MATA KULIAH

3) Ketrampilan Khusus
SKS

a) Mampu menerapkan prinsip-prinsip matematika dan sains
alam, serta prinsip rekayasa untuk menyelesaikan masalah

1

MKB

TS 7082

Manaj. Perawatan Gedung *

2

rekayasa kompleks pada bidang rekayasa transportasi, serta

2

MKB

TS 7092

Struktur Bangunan Tinggi *

2

perancangan

3

MKB

TS 7232

Bangunan Lepas Pantai *

2

4
5
6

MKB

TS 7132

MKB

TS 7242

MKB

TS 7252

7

MKB

TS 7162

8

MKB

TS 7172

Rekayasa Transportasi
Perkotaan **
Pemodelan Sistem Transportasi
**
Ekonomi Transportasi **
Manajemen Kualitas & Resiko
Proyek ***
Manajemen Pengendalian
Biaya ***
Manajemen Pendanaan Proyek
***

dan

pembangunan

(konstruksi)

prasarana

(infrastruktur) seperti jalan, jembatan, gedung, dan bangunan
air;

2
2

b) Mampu menemukan sumber masalah rekayasa melalui proses
penyelidikan,

analisis,

interpretasi

data

dan

informasi

berdasarkan prinsip-prinsip rekayasa;
2
2
2

c) Mampu melakukan riset yang mencakup identifikasi, formulasi
dan

analisis

masalah

rekayasa

pada

bidang

rekayasa

transportasi, dan perancangan dan pembangunan (konstruksi)
prasarana (infrastruktur) seperti jalan, jembatan, gedung, dan

9

MKB

TS 7182

10

MKB

TS 7192

Transportasi Sedimen ****

2

11

MKB

TS 7202

Bangunan Tenaga Air ****

2

2

bangunan air;
d) Mampu merumuskan alternatif solusi untuk masalah rekayasa
dengan memperhatikan faktor-faktor ekonomi, kesehatan dan
keselamatan publik, kultural, sosial dan lingkungan;

12

MKB

TS 7212

Teknik Sungai ****
Total

Keterangan :
*
: Mata Kuliah Pilihan Struktur
**
: Mata Kuliah Pilihan Transpotasi
***
: Mata Kuliah Pilihan Manajemen Konstruksi
**** : Mata Kuliah Pilihan Keairan

2
146

e) Mampu melakukan aktifitas rekayasa dengan pendekatan
analitis dan mempertimbangkan standar teknis, aspek kinerja,
keandalan,

kemudahan

memperhatikan

penerapan,

faktor-faktor

keberlanjutan,

ekonomi,

kesehatan

serta
dan

keselamatan publik, kultural, sosial dan lingkungan;
f) Mampu memilih sumberdaya dan memanfaatkan perangkat
perancangan dan analisis rekayasa berbasis teknologi informasi

36
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dan komputasi yang sesuai untuk melakukan aktivitas rekayasa

No

KLMK KODE MK

MATA KULIAH

SKS

transportasi serta perancangan dan pembangunan (konstruksi)
40

MKB

TS 4072

Struktur Kayu

2

41

MKB

TS 5052

Material Jalan & Rek. Tebal
Perkerasan

2

42

MKB

TS 5064

Struktur Baja

4

a) mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan

43

MKB

TS 6012

Metode Elemen Hingga

2

inovatif dalam konteks pengembangan implementasi ilmu

44

MKB

TS 6032

Persya. & Pelaksanaan Pek. Jalan

2

pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan

45

MKB

TS 6042

Pemin. Tanah Mek.& Alat Berat

2

menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang

46

MKB

TS 6054

Struktur Beton

4

47

MKB

TS 6062

Rekayasa Jembatan

2

48

MKB

TS 6072

Perencanaan & Penjadwalan

2

49

MKB

TS 7012

Perancangan Struktur

2

50

MKB

TS 7042

Struktur Beton Prategang

2

51

MKB

TS 7052

Struktur Beton Lanjut

2

ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain

52

MKB

TS 7102

Dinamika Struktur &
Perancangan Gempa

2

atau kritik seni;

53

MKB

TS 7122

Rekayasa Lapangan Terbang

2

d) menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas

54

MKB

TS 7142

Rekayasa Pelabuhan

2

dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan

55

MPB

TS 4122

Kewirausahaan & Etika Profesi

2

mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;

56

MPB

TS 6022

Metode Pelaksanaan Konstruksi

2

57

MPB

TS 6092

Aspek Hukum & Manj. Kontrak

2

58

MPB

TS 7072

Aplikasi Komputer Lanjut
(Struktur, Man.Kons.,R.Transport.)

2

59

MBB

TS 7062

Kerja Praktek

2

60

MPB

TS 8044

Skripsi

4

prasarana (infrastruktur) seperti jalan, jembatan, gedung, dan
bangunan air.
4) Ketrampilan Umum

keahliannya;
b) mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
c) mampu

mengkaji

implementasi

ilmu

implikasi

pengembangan

pengetahuan

teknologi

atau
yang

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai
dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika

e) mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks
penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan
hasil analisis informasi dan data;

6
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No

KLMK KODE MK

MATA KULIAH

SKS

f) mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja
dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun

21

MKK

TS 4032

Rekayasa lalu lintas

2

22

MKK

TS 4081

Praktikum Ilmu Ukur Tanah

1

g) mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja

23

MKK

TS 4091

Praktikum Mekanika Tanah

1

kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap

24

MKK

TS 4101

Praktikum Beton

1

penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang

25

MKK

TS 4111

Praktikum Jalan Raya

1

berada di bawah tanggungjawabnya;

26

MKK

TS 5012

Analisis Struktur Metode Matrik

2

27

MKK

TS 5022

Hidrologi Terapan

2

kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu

28

MKK

TS 5032

Estimasi & Rek. Ekonomi

2

mengelola pembelajaran secara mandiri; dan mampu

29

MKK

TS 5042

Drainase Perkotaan

2

mendokumentasikan,

30

MKK

TS 5074

Irigasi dan Bangunan Air

4

31

MKK

TS 5082

Manajemen Konstruksi

2

32

MKK

TS 6082

33

MKK

TS 6102

34

MKK

TS 7032

35

MKK

36

Aplikasi Komputer (Geoteknik,
Jl.Raya, Teknik Keairan)
Kesehatan Keselamatan Kerja &
Mutu

2

di luar lembaganya;

h)

mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok

menyimpan,

mengamankan,

dan

menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan
mencegah plagiasi.

4. KODE ETIK MAHASISWA

2

1) Etika Dalam Proses Pembelajaran

Rekayasa Lingkungan (AMDAL)

2

(A) Etika Mahasiswa di ruang kuliah dan/atau laboratorium yaitu:

TS 8012

Metodologi Penelitian

2

1) Hadir tepat waktu, atau sebelum dosen memasuki ruangan

MKK

TS 8022

Pemograman Komputer

2

37

MKB

TS 4042

Jalan Kereta Api

2

38

MKB

TS 4054

Rekayasa Pondasi

4

39

MKB

TS 4062

Rekayasa Jalan Raya

2

perkuliahan/laboratorium;
2) Berpakaian rapi, bersih dan sopan dalam arti tidak
menyimpang dari asas-asas kepatutan;
3) Menghormati mahasiswa lain dengan tidak melakukan
perbuatan yang dapat mengganggu perkuliahan;
4) Santun dalam mengeluarkan pendapat;
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5) Jujur, tidak menandatangani absensi kehadiran mahasiswa lain
yang diketahuinya tidak hadir dalam perkuliahan;

Tabel 5. Kurikulum Operasional Teknik Sipil Strata Satu
No

KLMK KODE MK

MATA KULIAH

SKS

6) Menjaga kebersihan dan inventaris Universitas seperti ruang
01

MPK

TS 1012

Pancasila dan Kewarganegaraan

2

02

MPK

TS 1022

Bahasa Inggris Teknik

2

03

MPK

TS 2012

Agama

2

04

MKK

TS 1034

Matematika I

4

05

MKK

TS 1042

Fisika Teknik

2

06

MKK

TS 1052

2

07

MKK

TS 1064

08

MKK

TS 2032

Kimia Teknik Sipil
Struktur Bangunan
(Autocad/Skhecup)
Ilmu Ukur Tanah

09

MKK

TS 2044

Matematika II

4

10

MKK

TS 2052

2

11

MKK

TS 2054

mempengaruhi orang lain untuk tujuan memperoleh

12

MKK

TS 2064

Instalasi & Bahan Bangunan
Statika (Statis Tertentu & Rangka
Batang)
Mek.Fluida & Hidrolika

kelulusan.

13

MKK

TS 3012

Matematika Teknik

2

14

MKK

TS 3022

Analisis Struktur (Statis tak tentu)

2

Etika Mahasiswa dalam hubungan antara mahasiswa dengan dosen

15

MKK

TS 3024

Mekanika Bahan

4

yaitu:

16

MKK

TS 3032

Teknologi Beton

2

1) Menghormati setiap dosen tanpa membedakan suku, agama,

17

MKK

TS 3042

Rekayasa Penyehatan

2

ras, dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;

18

MKK

TS 3054

Mekanika & Perbaikan Tanah

4

2) Bersikap santun terhadap setiap dosen dalam interaksi

19

MKK

TS 3062

Peng.Sumber Daya Air

2

baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan

20

MKK

TS 3072

Statistik & Probabilitas

2

kuliah/ laboratorium
(b) Etika Mahasiswa dalam pengerjaan tugas akhir /skripsi yaitu:
1) Jujur dan mematuhi etika ilmiah dalam penulisan dan

menyajikan laporan akhir/skripsi;
2) Menjunjung tinggi kejujuran dan menghindari hal-hal yang

bersifat gratifikasi kepada dosen maupun pegawai;
3) Menyerahkan tugas/laporan tepat waktu;

(c) Etika Mahasiswa dalam mengikuti ujian yaitu:

1) Mematuhi tata tertib ujian yang ditetapkan Universitas/ Fakultas
2) Jujur, beritikad baik dan tidak melakukan kecurangan;
3) Percaya pada kemampuan sendiri dan tidak berupaya

2. Etika Dalam Hubungan Mahasiswa Dengan Dosen

Universitas;
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4
2

4
4

3)

Kelompok mata kuliah keahlian berkarya (MKB) yang
terdiri dari atas mata kuliah yang relevan, bertujuan untuk
memperkuat

penguasaan

dan

memperluas

wawasan

segala aspek
4) Bekerjasama

dengan

kompetensi keahlian dalam berkarya di masyarakat sesuai

pembelajaran,

dengan

berinteraksi

keunggulan

kompetitif

serta

komparatif

penyelenggaraan program studi bersangkutan,
4)

3) Jujur dan bertanggung jawab terhadap dosen dalam

dosen

termasuk

dengan

dalam

mencapai

menyiapkan

dosen

di

ruang

diri

tujuan

sebelum

perkuliahan/

laboratorium

Kelompok mata kuliah perilaku berkarya (MPB) yang

3. Etika Dalam Hubungan Sesama Mahasiswa

terdiri atas mata kuliah yang relevan, bertujuan untuk

Etika Mahasiswa dalam hubungan antara sesama mahasiswa

memperkuat

yaitu:

penguasaan

dan

memperluas

wawasan

perilaku berkarya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di
masyarakat untuk setiap program studi.

agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka

5) Kelompok mata kuliah berkehidupan bersama (MBB) yang
terdiri atas mata kuliah yang relevan dengan upaya
pemahaman serta penguasaan ketentuan yang berlaku
dalam berkehidupan di masyarakat, baik secara nasional
maupun

global,

yang membatasi

1) Menghormati setiap mahasiswa tanpa membedakan suku,

tindak

kekaryaan

seseorang sesuai dengan kompetensi keahliannya.

atau tidak suka;

2) Bersikap ramah, dan sopan dan berlaku adil terhadap setiap
mahasiswa dalam interaksi baik di dalam lingkungan
maupun di luar lingkungan Universitas;

3) Bekerjasama dengan mahasiswa dalam menuntut ilmu
pengetahuan

dan

saling

nasehat-menasehati

dalam

kebenaran;

4) Memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk
tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum
atau norma lainnya yang hidup di dalam masyarakat;

5) Suka membantu mahasiswa lain yang kurang mampu dalam
pelajaran maupun kurang mampu secara ekonomi;
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4. Etika Dalam Hubungan Masyarakat
Etika Mahasiswa dalam hubungan antara mahasiswa dengan
masyarakat yaitu:

14.

KURIKULUM OPERASIONAL STRATA 1 TEKNIK
SIPIL
Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan

1) Menjaga dan menjunjung tinggi citra Universitas;

mengenai isi dan bahan

pengajaran serta

cara

yang

2) Suka menolong masyarakat sesuai ilmu pengetahuan yang

dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan
belajar mengajar. Kurikulum Sarjana Strata Satu Teknik Sipil

dimiliki;

3) Menghindari perbuatan yang melanggar norma-norma dalam

terdiri dari kurikulum yang berlaku secara nasional dan

kehidupan bermasyarakat, baik norma hukum, norma adat-

penonjolan dengan jumlah total SKS 146.

istiadat, agama, norma kesopanan, dan norma kepatutan;

kurikulum merupakan persyaratan untuk mendapatkan gelar

4) Memberi contoh dan mengajak masyarakat berbuat yang baik

Pelaksanaan

kesarjanaan.
Struktur kurikulum di Program Studi Teknik Sipil Strata

dan terpuji;

5) Berperan aktif menolak penggunaan obat-obatan terlarang seperti
Narkotika dan Psikotropika.

Satu Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas
Jayabaya sesuai dengan tujuan pendidikan dikelompokkan

5. Etika Dalam Kegiatan Ekstrakurikuler

menjadi 5 kelompok, terdiri atas :

(A) Etika Mahasiswa dalam bidang keolahragaan yaitu:

1) Kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK)

1) Menjunjung tinggi kejujuran dan sportifitas;
2) Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang

yang terdiri atas mata kuliah yang relevan dengan tujuan
pengayaan wawasan, pendalaman intensitas pemahaman
dan penghayatan MPK inti

terpuji;

3) Menjaga dan menjunjung citra Universitas;
4) Menghindari dari perbuatan yang bertujuan dengan
sengaja merugikan atau mencelakai orang lain;

5) Mematuhi aturan-aturan yang diwajibkan dalam bidang
keolahragaan.
(B) Etika Mahasiswa dalam bidang keagamaan yaitu:

10

2) Kelompok mata kuliah kompetensi keilmuan (MKK) yang
terdiri dari atas mata kuliah yang relevan untuk
memperkuat

penguasaan

dan

memperluas

wawasan

kompetensi keilmuan atas dasar keunggulan kompetitif
serta

komparatif

penyelenggaraan

bersangkutan.
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program

studi

13. STAF PENGAJAR JURUSAN TEKNIK SIPIL

1) Prof. Dr. Ir. Binsar Hariandja, MSc.
2) Dr. Ir. Agus Hadi, MSc.

1) Menghormati agama dan kepercayaan orang lain;
2) Menghindari perbuatan yang dapat menghina agama dan
kepercayaan orang lain;

3) Ir. H. Indartono Rivai, MM

3) Mematuhi norma-norma dalam kehidupan;

4) Ir. Eri Setia Romadhon, MT

4) Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan
hukum dan norma;

5) Ir. Sri Yuniarti, MT.
6) Ir. Tri Rahmat Utama, MT.

5) Bermasyarakat, terutama yang terkait dengan masalah
keagamaan;

7) Ir. Sri Widayatie, MT

6) M em at u hi aturan-aturan

8) Ir. Widagdo, M.Eng.
10) Ir. Arief Budiartono, MSc.

Universitas

dalam

melaksanakan kegiatan keagamaan di lingkungan
Universitas.

11) Dra. Agusniar, MSi.

(C) Etika Mahasiswa dalam bidang kegiatan pengembangan

12) Ir. Soekotjo, M.Eng

organisasi yaitu:

13) Ir. Hj. Fatmawati Oemar, MM.
14) Ir. Ari Sudaryanto

1) Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
2) Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran;

15) Ir. Sudarwati, MM.

3) Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;

16) Ir. Puji Wiranto, MT.
17) Dra. Emi Pujiastuti, MM.
18) Drs. Amirudin Kurdi, MM.
19) Ir. Darmadi, MM

4) Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam
setiap kegiatan;

5) Mengutamakan kearifan dan kebijaksanaan dalam
bertindak;

20) Dra. Anie Lenawati

6) Menghargai perbedaan pendapat dan menyikapinya
dengan arif dan bijaksana;

7) Bertanggung jawab terhadap semua keputusan dan
tindakan;
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8) Peka terhadap masalah-masalah kemasyarakatan dan suka
memberikan kontribusi dengan cara-cara yang baik dan terpuji

12.2 LABORATORIUM
Laboratorium penunjang pendidikan seluas 700 M2 yang

9) Menjaga dan menjunjung citra Universitas

tersedia di semua Jurusan Teknik Sipil FTSP Universitas

10) Taat terhadap hukum, peraturan di lingkungan

Jayabaya sebagai berikut :

Universitas dan norma-norma lainnya hidup di tengah

1) Laboratorium Beton

masyarakat

2) Laboratorium Mekanika Tanah
3) Laboratorium Jalan Raya
4)

5. REGRISTRASI MAHASISWA
Mahasiswa dapat memperoleh status kemahasiswaan untuk
suatu semester, bila telah terdaftar pada semester tersebut dengan

Laboratorium Ilmu Ukur Tanah

5) Laboratorium Komputer Grafis
6) Laboratorium Komputer Perancangan

cara :
1)

Mengisi rencana studi, dalam KRS dengan berkonsultasi pada
Pembimbing Akademik (PA) yang telah ditentukan dan
hasilnya tersusun dalam KRS, dengan berpedoman kepada :

12.3. PERPUSTAKAAN
Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Jayabaya

a) Beban studi yang diperkenankan untuk ditempuh pada

sebagai pelaksana program pendidikan bidang Ilmu Teknik Sipil

semester berikutnya berdasarkan Indeks Prestasi Semester

dan Arsitektur telah dilengkapi dengan sebuah perpustakaan

(IPS) pada semester sebelumnya yaitu :

seluas 200 M2 yang ber AC dan tempat baca yang nyaman yang

Tabe 1. Beban studi utuk semester berikutnya

ada di tingkat fakultas dengan lebih dari 612 Judul buku dan

Indeks Prestasi Semester

Jumlah Beban SKS Yang

(IPS)

diperkenalkan
24
21
18
15
12

> 3.00
2,50 s/d 2,99
2,00 s/d 2,49
1,50 s/d 1,99
< 1,49

12

SKS
SKS
SKS
SKS
SKS

jumlah buku lebih dari 957 Eksplar

di samping beberapa

perpustakaan yang ada di berbagai Program Studi. Kegiatan
perpustakaan pada hari-hari kerja mulai jam 09.00 – 16.00
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3)

Predikat kelulusan peserta bergantung kepada indeks Prestasi
Kumulatif (termasuk hasil Ujian Sidang Skripsi) menurut Tabel
berikut:

b) Mata kuliah yang dapat diambil adalah mata kuliah
yang tersedia pada semester tersebut.
c) Dalam hal mata kuliah yang mempunyai syarat maka

Tabel 4. Predikat Kelulusan
INDEKS PRESTASI
KUMULATIF

mata kuliah pra syarat tersebut harus sudah ditempuh
minimal dengan nilai

PREDIKAT

≥ 3,51

Pujian

3,01 - 3,50

Sangat Memuaskan

2,76 - 3,00

Memuaskan

< 2,76

Lulus

D. ; dan bila mata kuliah

tersebut belum di ujikan, maka pengambilan mata
kuliah tersebut ditentukan oleh Jurusan.
d) Mata kuliah yang telah diambil dan telah mempunyai
nilai

dapat

diambil

kembali

dengan

tujuan

memperbaiki nilai, dan apabila telah memperoleh nilai
maka nilai terbaik yang diakui.
2) Mahasiswa mendaftarkan rencana studinya yang telah

12. FASILITAS PENDIDIKAN

disetujui oleh PA-nya.

12.1 RUANG KULIAH

3) Membayar biaya studi yang telah ditentukan.

Gedung kuliah tiga lantai milik sendiri yang terdiri dari 14
2

4) Menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi.

Ruang Kuliah dengan luas 1035 M dan dilengkapi dengan

5) Menyerahkan KRS yang telah disetujui oleh PA-nya

pendingin ruangan dan penerangan yang cukup serta tempat

6) Menyerahkan bukti pembayaran biaya studi (Asli)

duduk yang nyaman sehingga akan lebih santai dalam belajar dan
disediakan pula alat peraga pendidikan seperti OHP dan LCD
Proyektor sehingga akan lebih efektif dan efisien.

6. CUTI AKADEMIK
1) Cuti akademik hanya diberikan kepada mahasiswa yang telah
mengikuti kegiatan perkuliahan sekurang-kurangnya 1 (satu)
Semester.
2) Cuti akademik diberika sebanyak-banyaknya 2 semester.
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3) Permohonan cuti akademik diajukan pada masa regristrasi
untuk semester yang bersangkutan dengan biaya cuti 2 Juta
per semester

3. Hasil Sidang Ujian Skripsi adalah sebagai berikut
a) Lulus secara langsung dengan nilai A dengan sedikit
perbaikan redaksional

4) Diluar ketentuan tersebut diatas jika mahasiswa tidak

b) Lulus secara langsung dengan nilai B

mengajukan cuti atau tidak aktif diwajibkan membayar SPP

kewajiban

memperbaiki

dengan nol sks

redaksional Skripsi.

dan

dengan

menyempurnakan

c) Lulus dengan syarat, yaitu lulus dengan nilai C serta
7. PUTUS STUDI
1) Seorang

diwajibkan melakukan perbaikan yang mencakup isi
peserta

atas

kehendak

sendiri

dapat

mengundurkan diri

Skripsi
d) Tidak lulus.

2) Mahasiswa kehilangan haknya untuk meneruskan studi
(putus studi) apabila

tidak memenuhi salah satu

persyaratan sebagai berikut, yaitu:
a) Masa studi habis selama 12 semester dan secara
akademik tidak memenuhi syarat
b) Dua Semester berturut-turut tidak mendaftar sebagai
mahasiswa di Program Studi Teknik Sipil Strata Satu
(S1) FTSP Universitas Jayabaya
c) Terkena peraturan lain yang dapat menyebabkan

11.9 KELULUSAN
1) Peserta yang dinyatakan Lulus Program Studi Teknik Sipil
Strata Satu (S1) apabila telah berhasil

menyelesaikan

minimal 146 SKS yang dipersyaratkan pada Program Studi
yang bersangkutan termasuk nilai Skripsi dengan IPK ≥ 2,00
dengan nilai D kurang dari 10% dan tanpa nilai E.
2) Peserta yang dinyatakan Lulus mendapatkan ijizah serta
keterangan tentang predikat yang dicapainya dan berhak

mahasiswa tersebut kehilangan haknya menjadi

menggunakan gelar sesuai dengan peraturan perundangan

mahasiswa di Universitas Jayabaya.

yang berlaku.
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c) Pembimbing bisa digantikan apabila berhalangan sesuai

8.

BATAS MASA STUDI

dengan penilaian Ketua program Studi atau Ketua

Batas masa studi untuk mencapai gelar Sarjana Teknik Sipil

Jurusan.

Strata Satu (S1) di Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan di

8) Pedoman penulisan Skripsi diatur di dalam buku Petunjuk
Penulisan Skripsi.

Universitas Jayabaya selama 12 (dua belas) Semester termasuk
Cuti, terhitung sejak saat di daftar sebagai peserta program
Studi Teknik Sipil Strata Satu (S1) FTSP di Universitas

11.8 SIDANG SKRIPSI

Jayabaya.

1. Pelaksanaan.
a) Peserta menyerahkan Skripsi (soft cover) yang telah
disetujui oleh pembimbing

9. TUJUAN PENDIDIKAN

b) Sidang ujian Skripsi berlangsung secara lisan dan

Tujuan Pendidikan Program Studi di FTSP Universitas

tertutup selama paling lama satu setengah jam yang

Jayabaya adalah, menghasilkan Sarjana Teknik yang mampu

diselenggarakan dalam dua tahap: Tahap 1 penyajian

menerapkan ilmu teknik dalam pemanfaatan sumber daya dan

Skripsi oleh peserta selama 10 – 15 menit. Tahap 2,

kekuatan alam :

Tanya jawab oleh penguji selama 40 -60 menit.
2. Penilaian .

1) Secara

mamdiri

mampu

bersikap

positif

dalam

menerapkan ilmu teknik yang dimilikinya dan dapat

c) Penilaian dilakukan melalui ujian sidang secara
tertutup

mengembangkan ilmunya secara bijaksana sesuai dengan
tuntutan kebutuhan masyrakat.

d) Peserta dinyatakan lulus ujian skripsi jika memperoleh
nilai minimal C

2) Memiliki kemampuan menganalisa dan memecahkan
permasalahan yang ada di masyarakat yang berkaitan

e) Penilaian didasarkan pada :

dengan bidang teknik.

o

Nilai presentasi (bobot 10 %)

o

Nilai penguasaan Materi (bobot 40 %)

pelaksanan,

o

Nilai skripsi (bobot 40 %)

rekayasa.

o

Nilai penampilan (bobot 10 %)
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3) Dapat bekerja dalam bidang perencanaan, perancangan,
dan

pengawasan

15

berdasarkan

konsep

4) Mempunyai bekal yang cukup untuk melanjutkan studi
program Strata Dua (S2) setelah melampaui suatu proses
kualifikasi.
5) Mampu

untuk

mempertahankan

kompetensi

3) Seorang peserta diperkenankan untuk mulai membuat Skripsi
apabila :
a)

Terdaftar dalam KRS.

b)

Telah menyelesaikan mata ajaran sebanyak 140 SKS
terbaik dengan IPK ≥ 2,76.

keprofesiannya melalui kegiatan belajar sepanjang hayat.

4) Biaya penyusunan Skripsi ditanggung oleh mahasiswa.
10. PROGRAM PENDIDIKAN

5) Skripsi yang sudah selesai harus diajukan dalam Sidang Ujian

Program Pendidikan yang diselenggaranan oleh Fakultas
Teknikl Sipil Dan Perencanaan Universitas Jayabaya mencakup
Program Studi Teknik Sipil Strata Satu S1) dan Program Studi
Teknik Arsitektur Strata Satu (S1),
Setiap Program Studi mempunyai satu atau lebih mata kuliah

Skripsi.
6) Skripsi dapat diajukan ke Sidang Ujian Skripsi apabila telah
memenuhi persyaratan akademis sebagai berikut:
a.

Terdaftar dalam KRS pada semester tersebut.

b.

Skripsi yang bersangkutan telah dinyatakan layak untuk

pilihan memberikan pendalaman kelompok pengetahuan teknik
yang lebih khusus kepada mahasiswa yang mengambil program

diuji oleh Pembimbing
c.

Telah menempuh seluruh mata ajaran program Studi
Teknik Sipil Strata Satu (S1) IPK ≥ 2,00 dengan nilai D

studi tersebut.

kurang dari 10% dan tanpa nilai E.
11. SISTEM PENDIDIKAN

d.

11.1 UMUM

7) Pembimbing Skripsi.

1) Pada dasarnya sistem pendidikan pada Program Studi

a)

Teknik Sipil Strata Satu (S1) di Fakultas Teknik Sipil Dan
Perencanaan

Telah membayar lunas SPP dan biaya pendidikan lainnya.

mengacu kepada sistem pendidikan yang

berlaku di Indonesia, khususnya Universitas Jayabaya.
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Pembimibing merupakan tenaga staf edukatif yang telah
memenuhi syarat untuk membimbing skripsi

b)

Pembimbing akan ditunjuk oleh Ketua Program Studi atau
Ketua Jurusan
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11.6 SKRIPSI

2) Kelompok mata kuliah kompetensi keilmuan (MKK) yang

1) Setiap peserta dapat memilih judul Skripsi yang diminati

terdiri dari atas mata kuliah yang relevan untuk

dengan menyampaikan proposal secara tertulis kepada Ketua

memperkuat

Program Studi dalam batas waktu yang telah ditentukan.

kompetensi keilmuan atas dasar keunggulan kompetitif

2) Skripsi adalah merupakan laporan hasil kegiatan ilmiah

serta

dalam bentuk karya tulis, ditulis dalam bahasa Indonesia.
3) Biaaya Skripsi untuk Angkatan 1-13 = 1 Juta dan Angkatan

3)

penyelenggaraan

wawasan

program

studi

Kelompok mata kuliah keahlian berkarya (MKB) yang

memperkuat

dengan

mahasiswa mengerjakan Tugas Akhir :
4)

Telah menyelesaikan seluruh mata kuliah yang ada
sebanyak 140 SKS.
Skripsi telah mencapai bab IV dan dinyatakan siap
seminar oleh dosen pembimbing
Telah menyiapkan makalah seminar dan bahan
presentasi dengan power point

2) Seminar disampaikan dalam bentuk mempresentasikan
makalah dalam waktu 10 menit selanjutnya diberikan
komentar dan tanggapan dari dosen pembimbing dan peserta
seminar yang menyangkut isi, metodologi atau hasil

keunggulan

memperluas

wawasan

kompetitif

serta

komparatif

Kelompok mata kuliah perilaku berkarya (MPB) yang
terdiri atas mata kuliah yang relevan, bertujuan untuk
memperkuat

penguasaan

dan

memperluas

wawasan

perilaku berkarya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di
masyarakat untuk setiap program studi.
5) Kelompok mata kuliah berkehidupan bersama (MBB) yang
terdiri atas mata kuliah yang relevan dengan upaya
pemahaman serta penguasaan ketentuan yang berlaku
dalam berkehidupan di masyarakat, baik secara nasional
maupun

global,

yang membatasi

tindak

kekaryaan

seseorang sesuai dengan kompetensi keahliannya.

penelitian
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dan

penyelenggaraan program studi bersangkutan,

1) Seorang peserta diperkenankan untuk mengikuti Seminar
apabila :

penguasaan

kompetensi keahlian dalam berkarya di masyarakat sesuai

Kegiatan seminar merupakan hasil kegiatan awal setelah

c)

memperluas

terdiri dari atas mata kuliah yang relevan, bertujuan untuk

11.7 SEMINAR SKRIPSI

b)

komparatif

dan

bersangkutan.

14 – 20 = 1,2 Juta

a)

penguasaan
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6. Dengan demikian SKS merupakan angka yang menyatakan :
a. Bobot kegiatan suatu mata ajaran yang harus

1) Peserta ujian datang 5 menit sebelum ujian dimulai

dilaksanakan seorang mahasiswa setiap minggu

2) Peserta ujian berpakaian rapi dan memakai sepatu

dalam 1 (satu) Semester .

3) Peserta ujian harus menempati kursi yang telah disediakan

b. Pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam
mengikuti suatu

jenjang pendidikan.

7. Jumlah SKS yang harus ditempuh oleh peserta untuk
menyelesaikan program Studi Teknik Sipil Strata Satu (S1)
berkisar 146 SKS yang terbagi dalam 8 Semester.
prestasi

atau

kemajuan

belajar

(sesuai nomor kursi)
4) Peserta ujian dan Pengawas tidak diperkenankan untuk

c. Beban akademis penyelenggaraan program studi.

8. Evaluasi

11.5 TATA TERTIB UJIAN AKHIR SEMESTER

merubah jadwal ujian (ujian harus sesuai jadwal)
5) Peserta ujian wajib memiliki kartu ujian dan menyerahkan
kartu ujian kepada Pengawas sebelum ujian dimulai
6) Peserta ujian harus mendapat tanda tangan dari Pengawas

mahasiswa

berdasarkan Indeks Prestasi (IP) yang dicapai oleh seorang
mahasiswa dan dilakukan pada tiap akhir Semester. Indeks
Prestasi yang digunakan adalah Indeks Prestasi Semester (IPS)
dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).

dikartu ujiannya (sebagai salah satu bukti mengikuti ujian)
7) Peserta ujian selama ujian tidak diperkenankan saling
meminjam alat tulis
8) Peserta ujian datang terlambat tidak ada penambahan waktu
ujian dan harus meminta ijin kepada Pengawas

9. IPS digunakan untuk menentukan jumlah beban kredit

9) Tidak ada ujian susulan kecuali sakit/kecelakaan dan harus

maksimum yang boleh diambil pada semester berikutnya. Pada

diserati surat keterangan dari Dokter dengan cap resmi dan

setiap akhir semester Nilai IPS dihitung dengan cara sebagai

membayar biaya ujian susulan sebesar sesuai dengan aturan

berikut :

yang berlaku paling lambat pelaksanaannya 1 minggu setelah
 ( Bobot Nilai x Kredit Mata Ajaran)

UTS/UAS

IPS =
 Kredit Mata Ajaran yang diambil
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6) Bobot nilai sebuah mata kuliah terdiri dari kehadiran,

10. Kredit mata Ajaran yang diambil adalah kredit dari mata

tugas terstruktur, ujian tengah semester dan ujian akhir

ajaran yang didaftarkan dalam KRS pada Semester

semester, sebagaimana diatur dalam tabel di bawah ini.

tersebut. Penentuan Bobot Nilai berdasarkan nilai ujian

Tabel 3. Komponen Nilai

akhir Semester yang diperoleh dalam Semester tersebut.

No

Komponen

Bobot Nilai

1
2
3
4

Kehadiran
Tugas Terstruktur
Ujian Tengah Semester
Ujian Akhir Semester

10%
20 – 30 %
20 %
40 – 50 %

11. IPK

digunakan

mahasiswa

untuk

melanjutkan

menentukan
studi

boleh-tidaknya

seterusnya.

Evaluasi

dilakukan sesuai dengan jadwal waktu evaluasi yang telah
ditentukan. Cara menghitung nilai IPK adalah sebagai
berikut :

11.4 KERJA PRAKTEK

n
 ( Bobot Nilai x Kredit )

Kerja Praktek yang mempunyai bobot 2 sks merupakan salah
satu syarat yang diwajibkan bagi mahasiswa pada akhir masa
studinya untuk memenuhi kurikulum Sarjana S-1. Tujuan Kerja

IPK =
n
 Kredit Mata Ajaran yang diambil

Praktek untuk memantapkan pemahaman mahasiswa terhadap
pengetahuan teori yang diperoleh selama masa kuliah dan

Dengan n adalah jumlah mata ajaran yang digunakan

membandingkannya

serta

untuk memenuhi jumlah kredit yang dipersyaratkan.

meningkatkan daya nalar mahasiswa dalam menghubungkan

Penentuan Bobot Nilai disajikan berdasarkan nilai-nilai

perencanaan dengan pelaksanaan. Kerja praktek dilaksanakan

semester yang tertinggi yang diperoleh untuk mata ajaran

dengan bimbingan Dosen Pembimbing yang ditunjuk oleh

tersebut.

dengan

kenyataan

dilapangan

Ketua Program Studi atau Ketua Jurusan. Hasil kerja praktek
disusun dalam suatu laporan dan dinilai melalui ujian lisan.
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11.2. BEBAN STUDI

3)

Nilai hasil tugas, ujian selama proses belajar diperhitungkan

Beban studi Mahasiswa Program Teknik Sipil Strata Satu

dalam penilaian akhir, dengan memberi bobot pada masing-

(S1) sebesar 146 SKS yang terdistribusi dalam 8 Semester dan

masing nilai. Lazimnya dinyatakan dalam angka 0 s/d 100 yang

terdaftar pada formulir Kartu Rencana Studi (KRS) pada setiap

dapat dikonversikan menjadi huruf A, B, C, D dan E.

kegiatan registrasi akademis menurut jadwal yang telah

4)

ditentukan. Untuk Semester pertama dan kedua, mahasiswa

Untuk penilaian kemampuan akademik mahasiswa digunakan
penilaian akhir dinyatakan dalam Table 2. sebagai berikut ini.

hanya diperbolehkan mengambil seluruh paket mata ajaran yang

Tabel 2. Penilaian kemampuan akademik.

telah ditentukan pada Semester tersebut.

11.3. PENGUKURAN DAN PENILAIAN
Pengukuran kemampuan akademis mahasiswa dilakukan

Nilai Huruf

Kategori

Bobot Nilai

A
B
C
D
E

Sangat baik
Baik
Cukup
Kurang
Sangat Kurang

4
3
2
1
0

secara berkala untuk setiap mata ajaran dengan jalan pemberian
tugas, pekerjaan rumah, ujian yang diberikan selama proses
belajar dan pada akhir Semester.

5)

Nilai belajar yang belum dapat ditetapkan karena sesuatu alasan
yang sah, untuk sementara dan sambil menanti penyelesaian

1) Setiap Semester dilakukan minimum 2 (dua) kali

lebih lanjut, secara administratif direkam dengan nilai huruf I

pengujian untuk tiap mata ajaran. Ujian yang terstruktur

yang berarti “Incomplete” (tidak lengkap). Paling lambat dalam

adalah ujian Tengah Semester dan ujian Akhir Semester.

masa 1 bulan nilai tersebut harus berubah menjadi nilai huruf (

Ujian tersebut juga dapat berupa tugas perencanaan,

A…E). Dalam hal ini, mata ajaran tersebut tidak perlu

analisis atau presentasi.

didaftarkan dalam KRS dalam masa semester berikutnya. Jika

2) Ujian Tengah Semester dan ujian Akhir Semester, hanya

melewati batas waktu diatas Tenaga Pengajar yang bersangkutan

boleh diikuti oleh mahasiswa yang mencantumkan mata

tidak memberikan nilai. Maka bobot untuk mata ajaran tersebut

ajaran dalam KRS.

ditetapkan oleh Ketua Program Studi/Kajur
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