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MUKADIMAH 
 
 

 
Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur 

untuk memajukan kecerdasan bangsa demi tercapainya cita-cita bangsa, maka 
pembinaan dan pengembangan Pendidikan Tinggi sebagai salah satu wadah untuk 
membentuk manusia Indonesia yang cerdas, terampil dan berbudi luhur berdasarkan 
Pancasila dan UUD 1945, perlu mendapat tempat dan perhatian yang sungguh-
sungguh dari masyarakat.  

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Bima sebagai 
Perguruan Tinggi yang berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat juga mempunyai tanggung jawab untuk berperan 
serta dalam upaya mewujudkan tujuan Pendidikan Tinggi di Indonesia sebagaimana 
yang tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 60 tahun 1999 yaitu : 
1) Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki 

kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, 
mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan 
kesenian. 

2) Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian 
serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan 
masyarakat dan memperkaya kehidupan Nasional. 

Untuk sampai pada tujuan tersebut yang juga merupakan tujuan dari Sekolah 
Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Bima maka dianggap perlu 
menyusun Statuta untuk menjadi pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang 
dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan 
penyelenggaraan kegiatan nasional sesuai dengan tujuan Sekolah Tinggi Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Bima, berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan 
pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang 
berlaku di STKIP Bima. 

Maka untuk memenuhi kebutuhan tersebut disusunlah statuta yang disesuaikan 
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 
UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 60 
Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, PP No. 4 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 
Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, 
Permenristekdikti No. 100 tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran 
Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan 
Tinggi Swasta, Permenristekdikti No. 16 tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara 
Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta, yang memuat peraturan pelaksanaan 
Pendidikan Tinggi di Indonesia, yang disebut dengan “ STATUTA SEKOLAH 
TINGGI KEGURUAN DAN ILMU  PENDIDIKAN (STKIP) BIMA ”. 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
 

Pasal 1 
 

 Dalam Statuta ini, yang dimaksud dengan : 
1) Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang 

mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis dan doktor 
yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.  

2) Perguruan Tinggi dapat berbentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut 
dan universitas.  

3) Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan adalah Sekolah Tinggi yang 
menyelenggarakan Pendidikan Akademik dan/atau profesional dalam disiplin 
Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 

4) Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bima atau disingkat dengan 
STKIP Bima adalah Sekolah Tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan 
Akademik dan/atau profesional dalam disiplin Ilmu Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan yang berkedudukan di Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat. 

5) Dewan penyantun STKIP Bima adalah badan yang mempunyai tugas yang 
memberi santunan kepada STKIP Bima. 

6) Senat STKIP Bima adalah badan yang bertugas memberi usul, saran dan 
pertimbangan kepada pimpinan STKIP dalam tugas pembinaan dan 
pengembangan STKIP Bima. 

7) Pimpinan STKIP Bima adalah perangkat pengambil keputusan tertinggi pada 
STKIP Bima sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Sekolah Tinggi. 

8) Dosen STKIP Bima adalah tenaga pendidik pada Perguruan Tinggi (STKIP) 
Bima yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar pada Sekolah Tinggi 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Bima. 

9) Mahasiswa STKIP Bima adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada 
Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Bima. 

10) Civitas Akademika STKIP Bima adalah satuan yang terdiri atas dosen dan 
mahasiswa STKIP Bima. 
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BAB II 
DASAR, VISI, MISI DAN TUJUAN 

 
 

Pasal 2 
 

1) Dasar : 
Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Bima berdasarkan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan (STKIP) Bima sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi berfungsi 
sebagai wadah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan aplikasinya dalam 
bidang Keguruan dan Ilmu Pendidikan serta mengembangkan kebudayaan 
bangsa sebagai kegiatan integral dalam upaya  mencapai tujuan Pendidikan 
Nasional. 

2) Visi: 
STKIP Bima Menjadi LPTK Unggul berbasis Penelitian Pendidikan dan Sains 
diwilayah Nusa Tenggara Barat Tahun 2025. 

3) Misi: 
1. Menyelenggarakan proses pendidikan tinggi keguruan berstandar nasional. 
2. Melaksanakan penelitian dibidang pendidikan dan sains yang dapat memberi 

kontribusi terhadap pembangunan. 
3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat melaui hasil penelitian dan 

kajian ilmiah sivitas akademika STKIP Bima. 
4. Menanamkan jiwa kewirausahaan pada civitas akademika STKIP Bima. 
5. Menyelenggarakan tata pamong yang berorientasi kerjasama antar pihak yang 

berkelanjutan. 
4) Tujuan: 

1. Menghasilkan lulusan sarjana pendidkan (S-1) yang unggul dalam bidang 
pendidikan dan berjiwa interpreneurship. 

2. Menghasilkan temuan penelitian yang dapat dimanfaatkan dimasyarakat. 
3. Menghasilkan karya pengabdian masyarakat melalui hasil penelitian dan 

kajian ilmiah sivitas akademika STKIP Bima. 
4. Menghasilkan lulusan yang mandiri. 
5. Menghasilkan kinerja institusi dengan sistem tatakelola yang otonom dan 

kapasitas organisasi yang sehat. 
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BAB III 
IDENTITAS 

 
 

Pasal 3 
 

1) Nama Perguruan Tinggi : 
Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bima atau disingkat dengan 
STKIP Bima. 

2) Tempat Perguruan Tinggi : 
Kota Bima - Propinsi Nusa Tenggara Barat. 

3) Tanggal /Bulan /Tahun berdiri : 
12 Juli 1976 berdasarkan Akta pendirian Yayasan Institut Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Bima, Nomor : 99 Tanggal 13 Nopember 1976. 

 
 

Pasal 4 
 

1) Lambang : 
Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Bima memiliki 
lambang yang terdiri dari : Kapas, Padi, Buku, Api Obor dengan dasar warna 
kuning. Kapas dan Padi sebagai lambang kesejahteraan. Buku berada di tengah 
antara Kapas dan Padi serta Api Obor yang memancarkan sinar yang  berwarna 
merah  melambangkan STKIP Bima sebagai lembaga sumber ilmu pengetahuan  
dan lembaga penyebar ilmu pengetahuan yang berfungsi sebagai penerang dan 
memberikan petunjuk bagi umat manusia untuk mendapatkan kesejahteraan 
hidup yang seimbang antara fisik dan phisis, material dan spritual. Sedang Dasar 
Kuning melambangkan bahwa semangat kerja tinggi dan sehat harus 
ditumbuhkan dalam mencapai tujuan kesejahteraan yang dilambangkan oleh 
Kapas dan Padi tersebut. 

2) Bendera : 
Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Bima memiliki bendera 
dengan warna dasar kuning dengan lambang STKIP berada ditengah-tengah.  
Bendera tersebut dengan ukuran  1,50 m x 1,10 m  

3) Hymne, Mars : 
Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Bima memiliki Hymne 
dan Mars yang dilagukan pada upacara resmi Sekolah Tinggi Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan (STKIP) Bima.  

4) Busana Akademik : 
Busana Pimpinan  
Ialah stelan jas mini safari warna merah hati, simbol mini STKIP Bima pada  
dada sebelah kiri dan identitas nama dada sebelah kanan. Busana akademik bagi 
Guru Besar adalah jas safari lengan panjang warna putih, simbol mini STKIP 
pada dada sebelah kiri dan identitas nama pada dada sebelah kanan. 
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5) Busana Akademik : 
Bagi Mahasiswa / Mahasiswi : 
Ialah jaket warna kuning dengan lambang STKIP pada dada sebelah kiri, kemeja 
warna putih, celana panjang warna hitam dan sepatu hitam. Topi warna kuning 
dengan lambang STKIP pada bagian muka atas. Bagi mahasiswi memakai rok 
panjang warna hitam. Identitas nama mahasiswa/mahasiswi pada dada sebelah 
kanan. 

6) Busana bagi Wisudawan / Wisudawati : 
Memakai Toga, dengan selempang/kalung berwarna : Program Studi Bimbingan 
dan Konseling warna kalung/selempang kuning; Program Studi Pendidikan 
Biologi  warna kalung/selempang Hijau; Program Studi Pendidikan Ekonomi 
Warna kalung/selempang merah; Program Studi Pendidikan Matematika Warna 
kalung/selempang putih; Program Studi Pendidikan Sosiologi Warna 
kalung/selempang biru muda; Program Studi Pendidikan Fisika Warna 
kalung/selempang biru langit; Program Studi Pendidikan Kimia Warna 
kalung/selempang biru tua; Topi berbentuk segi lima. Warna plakat mengikuti 
warna kalung /selempang program studi. 
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BAB IV 
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI 

 
 

Pasal 5 
 

1) Satuan pendidikan yang diselenggarakan adalah Pendidikan Tinggi yang 
berbentuk Sekolah Tinggi. 

2) Sekolah Tinggi yang diselenggarakan adalah menyelenggarakan Program 
Akademik dan/atau profesional dalam lingkup disiplin Ilmu Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan. 

3) Program Pendidikan Akademik dan/atau profesional yang diselenggarakan 
adalah Program Sarjana Strata Satu (S1).  

4) Pendidikan Akademik dan/atau profesional diselenggarakan dengan cara tatap 
muka.  

 
Pasal 6 

 
1) Penyelenggara Program Pendidikan dilaksanakan dengan menggunakan Bahasa 

Indonesia sebagai bahasa pengantar. 
2) Bahasa Daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan 

dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan ketrampilan Bahasa Daerah 
yang bersangkutan. 

3) Bahasa Asing dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan 
dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan ketrampilan tertentu. 

 
 

Pasal 7 
 

1) Tahun Akademik yang menyelenggarakan Program Pendidikan dimulai pada 
bulan September dan berakhir pada bulan Juni. 

2) Tahun Akademik dibagi 2 (dua) semester yang masing masing terdiri atas 18 
(delapan belas) minggu, dan dipisah oleh masa libur selama 2 (dua) hingga 4 
(empat) minggu. 

3) Pada akhir penyelenggaraan Program Pendidikan Akademik dan/atau 
profesional diadakan upacara Wisuda. 

4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat 
(3) diatur oleh Pimpinan STKIP Bima. 
 

 
Pasal 8 

 
1) Penyelenggaraan Program Pendidikan dilaksanakan atas dasar kurikulum yang 

disusun oleh STKIP Bima sesuai dengan sasaran Program Studi. 
2) Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman pada kurikulum 

yang berlaku secara Nasional. 
3) Kurikulum yang berlaku secara Nasional diatur oleh Menteri Riset, Teknologi 

dan Pendidikan Tinggi. 
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Pasal 9 
 

1) Beban Studi bagi seorang mahasiswa program S1 antara 144 - 155 Satuan Kredit 
Semester (SKS). 

2) Masa Studi bagi setiap mahasiswa program S1 antara 8 - 14 semester. 
 
 

 
Pasal 10 

 
1) STKIP Bima sebagai penyelenggara Pendidikan Tinggi berkewajiban melakukan 

penelitian dan pengabdian masyarakat. 
2) Penelitian harus merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan pengetahuan 

empirik, teori, konsep, metodologi, model atau informasi baru yang memperkaya 
ilmu pengetahuan. 

3) Pengabdian masyarakat merupakan kegiatan yang memanfaatkan ilmu 
pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat.  

4) Penelitian dan pengabdian masyarakat dapat dilakukan secara perorangan, 
kelompok dan dengan kerjasama dengan badan/lembaga lain. 

5) Penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan atas kepentingan dan 
permintaan STKIP Bima dibiayai oleh STKIP Bima. 

6) Penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan atas kerjasama dengan 
badan/lembaga lain, biaya dan lain lain ditentukan oleh hasil musyawarah 
dengan badan/lembaga yang terlibat dalam penelitian dan pengabdian 
masyarakat tersebut. 

7) Penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh perorangan dan 
kelompok bukan atas permintaan STKIP Bima, dibiayai oleh individu dan 
kelompok yang berkepentingan. 

8) Pelaku penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), (4), (5), (6) dan (7) 
diatas memiliki hak paten atas hasil penelitiannya. 

 
 

Pasal 11 
 

1) Upacara wisuda bagi mahasiswa yang telah berhasil menyelesaikan studi 
dilakukan minimal sekali pada setiap tahun. 

2) Seorang mahasiswa, baru dapat mengikuti upacara wisuda sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) apabila telah menyelesaikan semua kewajiban 
administrasi dan keuangan berkenaan dengan program studi yang diikuti. 

3) Upacara Dies Natalis diupayakan dilakukan setiap tahun sekali, jika tidak 
memungkinkan dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun sekali. 

4) Upacara Dies Natalis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan secara 
serentak dengan upacara wisuda. 

5) Tatacara upacara Wisuda dan Dies Natalis diatur dalam ketetapan Pimpinan 
STKIP Bima. 
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BAB V 
KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN 

OTONOMI KEILMUAN 
 
 

Pasal 12 
 

1) Kebebasan akademik termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi 
keilmuan merupakan hak dan wewenang yang dimiliki oleh civitas akademika 
dalam melaksanakan kegiatan akademik secara jujur, benar dan 
bertanggungjawab. 

2) STKIP Bima menunjang tinggi hakikat kaidah keilmuan yang tercermin dalam 
sikap dan kebebasan akademik civitas akademika dengan berpedoman pada 
norma, kaidah dan prestasi akademik. 

3) Dalam melaksanakan kegiatan akdemik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
setiap civitas akademika harus bertolak dari prinsip bahwa hasilnya dapat 
meningkatkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.  

4) Dalam melaksanakan kebebasan akdemik setiap anggota civitas akademika 
harus berdasarkan integritas dan betanggungjawab secara pribadi atas 
pelaksanaan, hasil, manfaat dan dampaknya terhadap perkembangan ilmu, sesuai 
dengan norma dan kaidah moral keilmuan.  

 
 

Pasal 13 
 

1) Kebebasan mimbar akademik diarahkan untuk memantapkan terwujudnya 
pengembangan jati diri civitas akademika, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, 
dengan berpedoman kepada otonomi keilmuan. 

2) Dosen mengemban tugas, wewenang dan tanggungjawab untuk mengajukan, 
mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu serta bidang keilmuan masing-
masing dengan menganut prinsip kebebasan akademik yang sehat dan 
bertanggungjawab. 

3) Pelaksanaan kebebasan akademik diatur berdasarkan ketetapan Ketua yang 
disahkan oleh Senat STKIP.  

 
 

Pasal 14 
 

1) Kelompok keahlian dalam disiplin ilmu tertentu dapat dibentuk sejalan dengan 
tuntutan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. 

2) Kelompok keahlian diketuai oleh seorang yang mempunyai kepakaran dan 
otoritas keilmuan dibidangnya yang kepangkatannya dipilih secara demokratis. 

3) Kelompok keahlian dapat bersifat antar disiplin, lintas disiplin, atau multi ilmu 
dibawah koordinasi Program Studi atau STKIP Bima, secara lintas Program 
Studi atau lintas Sekolah Tinggi.  
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Pasal 15 
 

1) Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, STKIP 
Bima dan civitas akademika berpedoman pada prinsip otonomi keilmuan dan 
kode etik. 

2) Perwujudan otonomi keilmuan dan kode etik STKIP Bima diatur dengan 
Peraturan STKIP Bima. 
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BAB VI 
GELAR, SEBUTAN LULUSAN DAN PENGHARGAAN 

 
 
 

Pasal 16 
 

1) Bagi mahasiswa program S1 yang telah berhasil menyelesaikan studi sesuai 
dengan beban SKS dan dalam masa studi yang telah ditetapkan diberi hak 
menggunakan Gelar Akademik. 

2) Gelar Akademik ditempatkan dibelakang nama pemilik hak atas penggunaan 
gelar, gelar kesarjanaan bagi lulusan STKIP Bima adalah Sarjana Pendidikan 
disingkat S.Pd. 

3) STKIP Bima dapat menganugerahkan gelar kehormatan akademik kepada 
seseorang yang dianggap telah berjasa luar biasa bagi kemajuan dan 
perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, olahraga, publikasi, tradisi, 
adat istiadat, budaya, dan kemanusiaan setelah mendapat persetujuan Senat 
STKIP Bima berdasarkan ketentuan perundangan dan prosedur yang berlaku. 

4) Jenis gelar dan singkatannnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) 
dan ayat (3) diatur oleh Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. 
 
 

Pasal 17 
 

1) STKIP Bima memberikan Ijazah kepada para peserta Program Studi yang 
berhasil menyelesaikan sesuai dengan peraturan STKIP Bima dan peraturan 
perundangan yang berlaku. 

2) Jenis sertifikat yang diberikan akan ditetapkan dengan Keputusan Ketua. 
 
 

Pasal 18 
 

1) Gelar dan sebutan profesi lulusan perguruan tinggi, baik dari dalam dan luar 
negeri hanya dapat dibenarkan pemakaiannya bila gelar atau sebutan tersebut 
diberikan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi dan/atau diakui oleh 
Kementerian Pendidikan Nasioanal. 

2) Gelar dan sebutan lulusan perguruan tinggi luar negeri dipakai sebagaimana 
yang berlaku dilembaga asal. 

3) Gelar dan sebutan tersebut pada ayat (2) tidak dibenarkan untuk diterjemahkan 
menjadi gelar dan sebutan lulusan perguruan tinggi Indonesia. 
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BAB VII 
ORGANISASI 

 
 

Pasal 19 
 

1) Struktur organisasi STKIP Bima terdiri dari : 
a. Dewan Penyantun. 
b. Unsur Pimpinan. 
c. Senat Perguruan Tinggi. 
d. Unsur Dosen dan Tenaga Pengajar 
e. Unsur Pelaksana Akademik terdiri dari yaitu meliputi : Bidang Pendidikan, 

Bidang Penelitian, Bidang Pengabdian kepada masyarakat. 
f. Unsur Pelaksana Administratif. 
g. Unsur Penunjang Pelaksana, yang meliputi : Perpustakaan, Laboratorium. 

2) Dewan Penyantun terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat di Bima. 
3) Susunan Pengurus Dewan Penyantun terdiri dari Seorang Ketua, Seorang Wakil 

Ketua dan Lima orang anggota dipilih oleh dan dari Anggota Dewan Penyantun. 
4) Tugas Dewan Penyantun adalah menyantuni Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan (STKIP) Bima yaitu ikut mengasuh dan membantu memecahkan 
permasalahan STKIP Bima. 

5) Anggota Dewan Penyantun diangkat oleh pimpinan STKIP Bima. 
 

 
Pasal 20 

 
1) Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Bima dipimpin oleh 

seorang Ketua dan dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Ketua (Waket) yaitu : 
Wakil Ketua Bidang Akademik (Waket I), Wakil Ketua Bidang Administrasi 
Umum (Waket II) dan Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan (Waket III). 

2) Ketua adalah pimpinan tertinggi pada STKIP Bima  
Adalah penanggung jawab utama pada STKIP Bima, disamping melaksanakan 
arahan serta kebijakan umum, menetapkan peraturan, norma dan tolak ukur 
penyelenggaraan STKIP Bima atas dasar keputusan Senat STKIP Bima. 

3) Dalam  melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 :  
a) Dibidang akademik, Ketua STKIP Bima bertanggung jawab  kepada Menteri 

Ristek dan Pendidikan Tinggi lewat Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi 
Wilayah VIII. 

b) Dibidang administrasi, keuangan, sarana dan prasarana, Ketua STKIP Bima 
bertanggung jawab kepada Yayasan IKIP Bima. 

c) Ketua STKIP Bima diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan IKIP Bima 
setelah mendapat pertimbangan Senat STKIP Bima dan dilaporkan kepada 
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII. 

4) Pimpinan dan Anggota Yayasan IKIP Bima tidak dibenarkan menjadi Pimpinan 
STKIP Bima. 

5) Masa Jabatan Ketua dan Wakil Ketua adalah 4 (empat) tahun.  
6) Ketua dan Wakil Ketua dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih 

dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut. 
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7) Bilamana Ketua berhalangan tidak tetap Wakil Ketua Bidang Akademik 
bertindak sebagai Pelaksana Harian Ketua. 

8) Bilamana Ketua berhalangan tetap, penyelenggara Perguruan Tinggi 
mengangkat Pejabat Ketua sebelum diangkat ketua yang baru. 
 

 
Pasal 21 

 
1) Senat STKIP Bima merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi pada 

STKIP Bima. 
2) Senat STKIP Bima mempunyai tugas pokok : 

a) Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan STKIP Bima. 
b) Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta 

kepribadian. 
c) Merumuskan norma dan tolak ukur penyelenggaraan STKIP Bima. 
d) Memberikan persetujuan atas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja 

STKIP Bima yang diajukan oleh pimpinan STKIP Bima. 
e) Menilai pertanggungjawaban Pimpinan STKIP Bima atas pelaksanaan 

kebijakan yang telah ditetapkan. 
f) Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan 

mimbar akademik dan otonomi keilmuan STKIP Bima. 
g) Memberi pertimbangan kepada badan penyelenggaran (Yayasan IKIP) Bima 

berkenaan dengan calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Ketua 
STKIP Bima dan dosen yang dicalonkan menjadi calon Ketua adalah 
memangku jabatan akademik Lektor Senior. 

h) Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi civitas akademika STKIP 
Bima. 

3) Senat Sekolah Tinggi terdiri atas para Guru Besar, Ketua, Wakil Ketua, Ketua 
Program Studi, Wakil Dosen tiap Program Studi dan unsur yang mewakili 
yayasan yang ditetapkan senat. 

4) Senat STKIP Bima diketuai oleh seorang Ketua senat  yang dipilih diantara 
anggota senat dan dibantu oleh Sekretaris senat yang juga dipilih diantara 
anggota senat STKIP Bima 

5) Senat STKIP Bima mengadakan rapat sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan 
sekali. 

6) Pengambilan keputusan dalam rapat senat STKIP Bima berdasarkan suara 
terbanyak. 

 
 

Pasal 22 
 

1) Penyelenggaraan Program Studi dipimpin oleh Ketua Program Studi dan Ketua 
Program studi bertanggungjawab kepada Pimpinan Satuan Pelaksana Akademik 
yang membawahinya. 

2) Ketua Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STKIP Bima dan 
Masa jabatan Ketua Program Studi adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat 
kembali asal tidak lebih dari masa jabatan 2 (dua) kali berturut-turut. 
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Pasal 23 
 

1) Untuk mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pada 
STKIP dibentuk Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang 
disingkat dengan LPPM STKIP Bima. 

2) Untuk memimpin badan yang tersebut pada ayat (1) diangkat seorang Ketua 
dengan masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali asal tidak 
lebih dari masa jabatan 2 (dua) kali berturut-turut. 

3) Ketua LPPM STKIP Bima diangkat oleh dan bertanggungjawab kepada 
Pimpinan STKIP Bima. 

 
 

Pasal 24 
 

Laboratorium/Studio dipimpin oleh seorang dosen yang keahliannya telah memenuhi 
persyaratan sesuai dengan cabang ilmu yang dikembangkan pada STKIP Bima, 
diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada Ketua STKIP Bima. 

 
 

Pasal 25 
 

1) Unsur penunjang pada STKIP dibentuk unit pelaksana tekhnis terdiri atas : 
Perpustakaan, Pusat Komputer, Laboratorium dan unsur penunjang lainnya yang 
diperlukan untuk penyelenggaraan STKIP. 

2) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang 
Kepala yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Pimpinan STKIP. 

3) Kepala sebagaimana tersebut pada ayat (2) di atas diangkat dengan masa jabatan 
4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali asal tidak lebih dari masa jabatan 2 
(dua) kali berturut-turut. 

 
 

Pasal 26 
 

1) Pelaksana Administrasi pada STKIP Bima terdiri atas Bagian Administrasi 
Akademik dan Administrasi Umum.   

2) Unsur pelaksana Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin 
oleh seorang Kepala yang diangkat dan bertanggungjawab kepada Ketua STKIP. 

3) Kepala Bagian Administrasi Umum, Kepala Bagian Administrasi Akademik 
diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada Ketua STKIP Bima. 

4) Kepala Bagian Administrasi Umum dan Kepala Bagian Administrasi Akademik 
sebagaimana tersebut dalam ayat (3) diatas diangkat dengan masa jabatan 4 
(empat) tahun dan dapat diangkat kembali asal tidak lebih dari masa jabatan 2 
(dua) kali berturut-turut. 
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Pasal 27 
 

1) Perluasan atau penciutan/perampingan badan, unsur unit penyelenggara 
Pendidikan Tinggi pada STKIP Bima dapat dilakukan atas dasar pertimbangan 
kebutuhan, manfaat dan kemampuan dana yang tersedia pada STKIP Bima. 

2) Perluasan atau perampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di 
atas dapat dilakukan oleh Pimpinan STKIP Bima setelah mendapat saran dan 
pertimbangan Senat STKIP Bima serta persetujuan yayasan.  
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BAB VIII 
SUMBER DAYA 

 
 

Pasal 28 
 

1) Tenaga kependidikan pada STKIP Bima terdiri atas Dosen dan tenaga penunjang 
Akademik. 

2) Dosen STKIP Bima adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan 
keahliannya, diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan IKIP Bima dengan tugas 
utama mengajar pada STKIP Bima, dan dosen yang diangkat oleh pemerintah. 

3) Dosen STKIP Bima dapat merupakan Dosen Biasa, Dosen Luar Biasa dan 
Dosen Tamu. 

4) Dosen Biasa (tetap) adalah dosen yang diangkat oleh Yayasan IKIP Bima dan 
oleh Pemerintah dan ditempatkan sebagai tenaga tetap pada STKIP Bima. 

5) Dosen Luar Biasa (tidak tetap) adalah dosen yang bukan tenaga tetap pada 
STKIP Bima. 

6) Dosen Tamu adalah seseorang yang diundang dan diangkat untuk menjadi dosen 
pada STKIP Bima selama jangka waktu tertentu. 

 
 

Pasal 29 
 

1) Jenjang jabatan Akademik Dosen terdiri atas : 
a. Asisten Ahli. 
b. Lektor. 
c. Lektor Kepala. 
d. Guru Besar. 

2) Wewenang dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Jabatan Akademik 
Dosen STKIP Bima diatur sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang 
berlaku. 

 
 

Pasal 30 
 

Seseorang yang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Perundang-
undangan yang berlaku dapat diangkat menjadi Guru Besar atau Profesor 
dilingkungan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Bima. 
 
 

Pasal 31 
 
1) Syarat-syarat untuk menjadi Dosen STKIP Bima adalah : 

a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 
b. Berwawasan Pancasila dan Undang-Uundang Dasar 1945. 
c. Memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar. 
d. Memiliki moral dan integritas pribadi yang tinggi. 
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e. Memiliki rasa tanggungjawab yang besar terhadap masa depan Bangsa dan 
Negara. 

f. Memiliki rasa tanggungjawab, dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap 
STKIP Bima. 

2) Syarat untuk menjadi guru besar atau profesor selain sebagaimana tercantum 
dalam ayat (1) adalah : Memiliki kemampuan akademik untuk membimbing 
calon Doktor. 

3) Untuk dapat diusulkan menjadi Guru Besar, harus memperoleh persetujuan dari 
Senat Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Bima. 

4) Guru Besar diangkat oleh Menteri Pendidikan Nasional atas usul Pimpinan 
STKIP Bima setelah mendapat persetujuan dari Senat STKIP Bima. 

5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) 
dan ayat (4) diatur oleh Menteri Pendidikan Nasional. 

 
 

Pasal 32 
 

Sebutan Guru Besar atau Profesor hanya dapat digunakan selama yang bersangkutan 
bekerja pada STKIP Bima. 
 
 

Pasal 33 
 

1) Guru Besar yang telah mengakhiri masa jabatannya pada STKIP Bima dapat 
diangkat kembali menjadi Guru Besar pada STKIP Bima atau pada Perguruan 
Tinggi lain sebagai penghargaan istimewa dengan sebutan Guru Besar Emeritus. 

2) Syarat pengangkatan dan tanggung jawab Guru Besar Emeritus diatur oleh 
Menteri Pendidikan Nasional. 

 
 

Pasal 34 
 

1) Tenaga Penunjang Akademik terdiri atas Peneliti, Pengembangan Bidang 
Pendidikan, Pustakawan, Laboran dan Tehnis Sumber Belajar. 

2) Persyaratan tata cara pengangkatan dan wewenang Tenaga Penunjang Akademik 
diatur oleh Yayasan IKIP Bima setelah berkonsultasi dengan Pimpinan STKIP 
Bima dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 
 

Pasal 35 
 

1) Bagi tenaga dosen dan Karyawan STKIP Bima yang melakukan pelanggaran 
dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

2) Dosen dan Karyawan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) tersebut di atas dapat 
dikenakan hukuman berupa : 
a) Teguran Lisan. 
b) Teguran tertulis. 
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c) Skorsing. 
d) Pemberhentian, atau 
e) Dikembalikan kepada instansi asal, Kopertis Wilayah VIII bagi Dosen 

Negara Ydpk. 
3) Hukuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) a, b dan c dapat dilakukan 

langsung oleh Pimpinan STKIP Bima. 
4) Hukuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) d dan e dilakukan oleh lembaga 

atau instansi yang berwewenang atas usul Pimpinan STKIP Bima. 
5) Atas dasar pertimbangan, usul dan saran Senat STKIP Bima, Pimpinan STKIP 

Bima dapat melakukan tindakan berupa pembebasan tugas bagi Dosen dan 
Karyawan yang melanggar disiplin dalam melaksanakan tugasnya. 

6) Tenaga Dosen dan Karyawan hanya mendapatkan imbalan berupa gaji, honor, 
dan lain-lain apabila ia secara aktif melaksanakan tugas yang dibebankan 
kepadanya. 

 



 

18 
 

BAB IX 
MAHASISWA DAN ALUMNI 

 
  

Pasal 36  
 

1) Dalam penerimaan mahasiswa baru pada setiap tahun akademik diadakan seleksi 
penerimaan mahasiswa baru. 

2) Penerimaan mahasiswa baru diselenggarakan dengan tidak membedakan Jenis 
Kelamin, Agama, Suku, Ras, Kedudukan sosial dan tingkat kemampuan 
ekonomi. 

3) Warga Negara Asing dapat diterima/menjadi mahasiswa dengan syarat dan 
prosedur tertentu. 

4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur 
oleh Pimpinan STKIP Bima. Sedangkan pelaksanaan ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (3) diatur oleh Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan 
Tinggi. 

 
 

Pasal 37 
 

1) Untuk melaksanakan peningkatan penalaran, minat, kegemaran dan 
kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan pada STKIP Bima 
dibentuk organisasi kemahasiswaan. 

2) Organisasi kemahasiswaan di STKIP Bima diselenggarakan dari, oleh dan untuk 
mahasiswa. 

3) Organisasi kemahasiswaan di STKIP Bima merupakan perwakilan tertinggi 
mahasiswa pada STKIP Bima. 

4) Organisasi tertinggi adalah BEM STKIP Bima dan BEM STKIP Bima 
bertanggungjawab kepada Ketua STKIP Bima. 

5) Ketentuan sebagaimana dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur oleh 
Menteri. 

 
 

Pasal 38 
 

1) Alumni STKIP Bima adalah seseorang yang tamat pendidikan di STKIP Bima. 
2) Alumni STKIP Bima dapat membentuk organisasi alumni yang bertujuan 

membina hubungan dengan STKIP Bima dalam upaya untuk menunjang tujuan 
pendidikan tinggi pada STKIP Bima. 

3) Alumni STKIP Bima dianjurkan melaporkan statusnya terakhir dilapangan. 
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BAB X 
KERJASAMA 

 
 

Pasal 39  
 

1) Dalam melaksanakan kegiatan akademik, STKIP Bima berupaya menjalin 
kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan/atau lembaga lain baik didalam maupun 
diluar negeri. 

2) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan sepanjang 
tidak mengganggu tugas pokok sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi.  

3) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibentuk : 
a) Tukar menukar dosen dan mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan 

Akademik.  
b) Pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan Akademik. 
c) Penerbitan bersama Karya Ilmiah. 
d) Penyelenggaraan bersama seminar atau kegiatan ilmiah lain. 
e) Bentuk bentuk lain yang dianggap perlu. 

4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) khusus berkenaan 
dengan kerjasama dengan perguruan tinggi dan /atau lembaga lain diluar negeri 
diatur oleh Menteri Pendidikan Nasional. 

 
 

Pasal 40 
 

Dalam rangka pembinaan Perguruan Tinggi, STKIP Bima dapat menerima atau 
memberi bantuan dari atau kepada Perguruan Tinggi lain. 
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BAB XI 
SARANA DAN PRASARANA 

 
 

Pasal 41 
 

1) Semua sarana dan prasarana yang berada pada STKIP Bima diadakan dan 
dimiliki oleh Yayasan IKIP Bima, yang diserahkan pengelolaannya kepada 
Pimpinan STKIP Bima. 

2) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dengan bantuan pemerintah 
diselenggarakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengelolaan kekayaan 
milik Negara. 

3) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana yang berasal dari 
Luar Negeri diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

4) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana yang berasal dari 
masyarakat diatur dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Yayasan IKIP Bima 
dengan persetujuan Senat STKIP Bima. 

5) Tata cara pemberdayagunaan sarana dan prasarana untuk memperoleh dana guna 
menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi STKIP Bima, diatur oleh Pimpinan 
STKIP Bima dengan persetujuan Senat STKIP Bima. 
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BAB XII 
 PEMBIAYAAN 

 
 

Pasal 42 
 

1) Sumber dana diperoleh dari sumber masyarakat, usaha yayasan, pemerintah dan 
dari luar negeri. 

2) Dana yang diperoleh dari masyarakat adalah perolehan dana yang berasal dari 
sumber sumber sebagai berikut : 
a) Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).  
b) Sumbangan Dana Pembangunan. 
c) Hasil dari sisa biaya penyelenggaraan Ujian, KKN, Penerimaan mahasiswa 

baru dan lain lain. 
d) Hasil Kontrak Kerja. 
e) Hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan Pendidikan 

Tinggi. 
f) Sumbangan hibah dan wakaf dari perorangan, lembaga pemerintah atau 

lembaga non pemerintah. 
g) Penerimaan lain dari masyarakat. 

3) Penggunaan dana yang berasal dari pemerintah diatur sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

4) Penggunaan dana yang diperoleh dari masyarakat dipertanggungjawabkan 
kepada Yayasan IKIP Bima. 

5) Penerimaan dan penggunaan dana dari luar negeri diatur sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

6) Usaha peningkatan penerimaan dana dari masyarakat didasarkan atas pola 
prinsip tidak mencari keuntungan. 

 
 

Pasal 43 
 

1) Yayasan IKIP Bima menyerahkan wewenang kepada STKIP Bima untuk 
menerima dana dan menyimpannya di bank atas rekening yayasan, sedangkan 
penggunaannya sesuai dengan prosedur pelaksanaan Rencana Anggaran 
Pendapatan dan Belanja STKIP Bima yang telah disyahkan. 

2) Dana dari masyarakat, 90 persen untuk pengelolaan fungsional STKIP Bima dan 
cadangan pengembangan STKIP Bima, sedangkan 10 persen untuk pengelolaan 
yayasan dan cadangan pengembangan STKIP Bima. 

3) Honor, bantuan tali asih (barang atau uang), uang tanda jasa dan lain-lain serta 
kepada siapa yang diberikan diserahkan atas keputusan Ketua STKIP Bima. 

4) STKIP Bima menyelenggarakan pembukuan terpadu berdasarkan peraturan tata 
buku yang berlaku. 

5) Pembukuan keuangan STKIP Bima diperiksa oleh Yayasan IKIP Bima dan oleh 
pemerintah terhadap dana yang bersumber selain dari masyarakat sesuai dengan 
peraturan perundang undangan yang berlaku. 
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Pasal 44 
 

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja STKIP Bima diusulkan oleh Ketua 
STKIP Bima setelah disetujui oleh Senat STKIP Bima kepada Yayasan IKIP Bima 
untuk disyahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja STKIP Bima. 
 
 

Pasal 45 
 

Ketua STKIP Bima menyusun usulan tata cara pengelolaan dan pengalokasian dana 
yang berasal dari masyarakat dan sumber lain yang syah setelah disetujui oleh Senat 
STKIP Bima, usulan tersebut diajukan oleh Ketua STKIP Bima kepada Yayasan 
IKIP Bima untuk disyahkan. 
 
 

Pasal 46 
 

Seluruh sumber dana STKIP Bima diinventarisasikan ke Bank dalam bentuk 
Rekening, Giro, Tabungan dan lain atas nama Yayasan IKIP Bima bagi dana yang 
bersumber dari masyarakat dan lain lain sumber yang syah, demikian juga dengan 
dana yang bersumber dari dana yang berbentuk bantuan. 
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BAB XIII 
PENGAWASAN 

 
 

Pasal 47 
 

1) Menteri Pendidikan Nasional menetapkan tata cara pengawasan mutu dan 
efesiensi pada STKIP Bima. 

2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan penilaian 
berkala dengan meliputi kurikulum, mutu dan jumlah tenaga akademik, keadaan 
mahasiswa, pelaksana pendidikan, sarana dan prasarana, tata laksana 
administrasi akademik, kepegawaian. 

3) Pengawasan terhadap keuangan, kerumahtanggaan dilakukan oleh Yayasan IKIP 
Bima.  

4) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh Badan 
Akreditasi yang diangkat oleh Menteri Pendidikan Nasional. 

5) Menteri Pendidikan Nasional menetapkan langkah-langkah pembinaan 
berdasarkan hasil pengawasan mutu dan efisiensi. 

6) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), 
ayat (4)  dan ayat (5) diatur oleh Menteri Pendidikan Nasional. 

7) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur oleh 
Yayasan IKIP Bima atas usul dan pertimbangan Senat STKIP Bima dengan 
berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku. 
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BAB XIV 
KETENTUAN PERALIHAN 

 
 

Pasal 48 
 

1) Semua ketentuan yang termuat dalam Statuta ini dapat segera dilakukan 
perubahan, penyempurnaan, penambahan, pengurangan, penyesuaian terhadap 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2) Hal-hal yang belum tercantum dalam Statuta akan diatur dalam peraturan 
tersendiri. 

3) Pengesahan Statuta ini dilakukan oleh Ketua Pengurus Yayasan IKIP Bima dan 
Kepala Lembaga Layanan Dikti Wilayah VIII. 
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BAB XV 
KETENTUAN PENUTUP 

 
 

Pasal 49 
 
1) Pada saat Statuta ini berlaku, maka semua ketentuan yang termuat dalam Statuta 

lama dinyatakan tidak berlaku lagi.  
2) Statuta ini mulai berlaku pada tanggal disyahkan oleh Kepala Lembaga Layanan 

Dikti Wilayah VIII. 
 
 

 
Ditetapkan   : di Kota Bima 
Pada Tanggal  : 2 September 2019 

 
 
 
 

Yayasan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
( IKIP ) Bima 

 
K e t u a, 

 
 
 

Muhammad Fakhri, SE 
 

Denpasar, Tanggal : 
 

MENGESAHKAN : 
Kepala Lembaga Layanan Dikti Wilayah VIII, 

 
 
 
 

Prof. Dr. I Nengah Dasi Astwa, M.Si 
 NIP. 196002091987031002 


