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KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Puji syukur ke Khadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya
kepada kita semua, shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW
sebagai suri tauladan kita semua.
Berikut kami sampaikan Statuta IBM Bekasi sebagai pondasi aturan (miles tones)
manajerial dan tata kelola yang harus dijadikan oleh sivitas akademika Institut Bisnis
Muhammadiyah Bekasi dalam pengambilan arah dan kebijakan. Statuta ini dirancang dan
ditetapkan dengan berpedoman kepada undang-undang, peraturan pemerintah, Pedoman
PP Muhammadiyah tentang Pendidikan Tinggi dan Kaidah Majelis Diktilitbang PP
Muhammadiyah, disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi kondisi intitusi, sehingga
statuta dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya.
Kedepan statua ini dibutuhkan revisi sesuai capaian institusi untuk dapat
mengimplementasikan peraturan-peraturan terkait Pendidikan Tinggi, sehingga statuta
bukan saja sebagai pedoman jalannya Catur Dharma IBM Bekasi tapi juga sebagai tolak
ukur capaian keberhasilan.
Ucapan terima kasih disampaikan kepada:
1. L2Dikti IV Wilayah Jawa Barat dan Banten
2. Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan PP Muhammadiyah
3. Badan Pembina Harian IBM Bekasi
4. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat
5. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bekasi
Untuk itu kami memohon masukan, korksi dan saran untuk perbaikan statuta ke depan,
demikian kami sampaikan semoga kita semua diberikan kekuatan dan kemudahan dalam
menjalankan dan mengamalkan Statuta ini.
Nasrun minallah Wa Fathun Qoriib
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Bekasi, 19 Jumadil Awal 1440 H
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MUQADDIMAH
Bismillahirrahmanirrahiim
Dengan Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta’Ala berkat rahmat dan hidayah-Nya IBM
Bekasi dapat berdiri dan menyongsong kemajuan sejak diterimanya Surat Kepurusan
pendirian dari Kementerian Pendidikan Nasional RI tanggal 14 November 2014 dan
kemudian di launching peresmiannya oleh Prof. Dr. HA. Malik Fadjar, M.Sc tanggal 6
Juni 2015, dengan mengusung semangat Persyarikatan Muhammadiyah, ruju’ ilal Qur’an
wa Sunnah semoga shalawat selalu tercurah kepada nabi Muhammad SAW.
Semangat pendirian IBM Bekasi oleh PD Muhammadiyah Kota Bekasi untuk menjawab
peluang dan tantangan disekitar Bekasi yang notabene sebagai Pusat Kawasan Strategi
Industri Nasional dan bahkan indutri bertaraf internasional berada di Bekasi. Ratusan
perusahaan dan jutaan pekerja yang berjibaku memutar roda perekonomian negeri
memberi spirit dan semangat kepada IBM Bekasi untuk melahirkan sumber daya manusia
yang dapat bersaing dan berkualitas baik untuk pemenuhan tenaga pekerja dan dapat
melahirkan para wirausahawan karena dengan berkumpulkan jutaan orang disebuah
Kawasan maka disitu juga peluang berwirausaha akan tumbuh, maka Bekasi bukan saja
Kawasan industry strategis nasional tapi juga kawasan hunian padat dengan perputaran
ekonomi yang tinggi, maka semangat entrepreneur harus menjadi semangat generasi
muda kedepan sehingga dapat menjadi tuan rumah dinegerinya sendiri dan dapat go
international. Maka motto IBM Bekasi adalah Global Entrepreneur Campus.
Standar proses IBM Bekasi untuk dapat menghasilkan lulusan yang dapat memahami dan
menjalankan learning to know, kredibel dalam segi pengetahuan dan keilmuan, learning
to be, dapat membaca peluang masa depan dan mempersiapkan tantangan jaman, learning
to do, dapat bekerja professional dalam bidang yang sedang berkembang dan bahkan arah
kemajuan kedepan, dan learning to live together, dapat berinteraksi dengan balutan
kehumanisan ajaran Islam dan semangat toleransi serta kebersamaan Gerakan
Persyarikatan Muhammadiyahm yang ditambahkan menjadi catur darma tersendiri yaitu
Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.
Maka, Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi bertekad untuk mengimplementasikan ilmu
pengetahuan, teknologi, seni dan budaya kepada mahasiswa dan masyarakat sebagai
bentuk ikhitar untuk terus merintis, mempelopori dan mengabdikan diri pada
pembangunan bangsa Indonesia. Menjunjung tinggi martabat manusia dan nilai-nilai
kemanusiaan, menganut kebebasan akademik berdasarkan integrasi keilmuan,
mengandalkan kepakaran serta sadar akan keterkaitan lembaga pendidikan tinggi dengan
pihak lain.
Team Penyusun
1.
2.
3.
4.
5.

BPH (Badan Pembina Harian)
PDM Kota Bekasi
Rektor
Wakil Rektor
Senat Institut
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BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Pengertian
Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan:
(1) Alumni adalah mereka yang telah menyelesaikan pendidikan di Institut Bisnis
Muhammadiyah Bekasi.
(2) Badan Pembina Harian selanjutnya disebut BPH Institut Bisnis Muhammadiyah
Bekasi, dibentuk oleh Pimpinan Pusat untuk melaksanakan tugas pembinaan
Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi.
(3) Civitas Akademika adalah pemangku IBM Bekasi terdiri atas dosen, tenaga
kependidikan, dan mahasiswa.
(4) Catur Darma IBM Bekasi adalah kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian
kepada masyarakat dan pembinaan Al Islam dan Kemuhammadiyahan.
(5) Dosen adalah pegawai pada IBM Bekasi yang bertugas sebagai pendidik
profesional dan ilmuwan berkewajiban mentrasfomasikan, mengembangkan, dan
menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, Al-Islam, dan
Kemuhammadiyahan melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat.
(6) Fakultas adalah fakultas di lingkungan Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi.
(7) Gelar adalah sebutan yang disematkan kepada lulusan yang telah menyelesaikan
proses studi.
(8) Identitas adalah nama dan lokasi yang disematkan kepada Institut Bisnis
Muhammadiyah Bekasi.
(9) Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi yang selanjutnya disebut IBM Bekasi.
(10) Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan selanjutnya disebut
Majelis Diktilitbang, adalah pembantu Pimpinan Pusat yang mempunyai fungsi
koordinasi dan pembinaan amal usaha persyarikatan di bidang pendidikan tinggi,
serta memberi bahan pertimbangan kepada Pimpinan Pusat.
(11) Mahasiswa Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi adalah peserta didik yang
terdaftar dan belajar pada IBM Bekasi.
(12) Kebebasan Akademik adalah semangat keilmuan yang bebas mengeimplemtasikan
dan mempraktekan hasil kajiannya untuk kemajuan keilmuan dan rasionalitas
intelektual.
(13) Kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan adalah memberikan ruang
kebebasan dalam ranah kajian keilmuan yang memiliki kemandirian,
(14) Kerjasama adalah mitra luar yang dapat melakukan kegiatan untuk
terimplementasinya Catur Dharma.
(15) Keuangan dan kekayaan adalah asset yang dikelola oleh kampus untuk
keberlangsungan penyelenggaraan institusi perguruan tinggi.
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(16) Lembaga Penjaminan Mutu yang selanjutnya disebut LPM adalah LPM IBM
Bekasi.
(17) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disebut
LPPM adalah LPPM IBM Bekasi.
(18) Pendidikan Nasional Adalah Pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa
Indonesia dan yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
(19) Pendidikan tinggi adalah Pendidikan Tinggi Muhammadiyah, dapat berupa
program diploma, sarjana, spesialis, dan pascasarjana.
(20) Persyarikatan adalah Muhammadiyah.
(21) Pimpinan Pusat adalah Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang menyelenggarakan
aktivitasnya di dua kantor, Yogyakarta dan Jakarta yang selanjutnya disingkat PP
Muhammadiyah.
(22) Lembaga Kajian Al Islam dan Kemuhammadiyahan yang selanjutnya disebut
Lembaga Kajian AIK adalah Lembaga Kajian AIK IBM Bekasi.
(23) Penghargaan adalah penghargaan yang diberikan kampus kepada seseorang atau
lembaga karena telah meraih prestasi yang melebihi dari standar keumuman.
(24) Pedoman PTM adalah pedoman dasar pendirian, penyelenggaraan, dan pengelolaan
PTM yang ditetapkan berdasar Keputusan PP Muhammadiyah.
(25) Pimpinan Institut adalah pimpinan IBM Bekasi terdiri atas Rektor dan Wakil-wakil
Rektor, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan IBM Bekasi, diangkat dan
diberhentikan oleh PP Muhammadiyah (untuk Rektor) dan diangkat dan
diberhentikan oleh Majelis Diktilitbang (untuk Wakil Rektor).
(26) Pimpinan fakultas adalah pimpinan di tingkat fakultas di lingkungan IBM Bekasi,
terdiri atas Dekan.
(27) Program Studi adalah unsur pelaksana akademik untuk mengkoordinasikan atau
melaksanakan pendidikan akademik atau profesi pada satu atau perangkat cabang
ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian di lingkungan IBM Bekasi.
(28) POMA adalah Persatuan Orang tua Mahasiswa IBM Bekasi.
(29) Sarana prasarana adalah fasilitas yang disiapkan kampus untuk terselenggaranya
kegiatan Catur Dharma Perguruan Tinggi.
(30) Senat Institut adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi pada IBM Bekasi.
(31) Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai
acuan untuk merencanakan, mengembangkan program, dan menyelenggarakan
kegiatan fungsional sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan
akademik dan prosedur operasional sesuai dengan tujuan IBM Bekasi.
(32) Tata kelola perguruan tinggi adalah manajerial operasional dengan berpedoman
kepada standar nasional Pendidikan tinggi dan kebijakan badan hukum
Persyarikatan Muhammadiyah.
(33) Tenaga kependidikan adalah pegawai pada IBM Bekasi yang terdiri atas tenaga
penunjang akademik dan pelaksana administratif.
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Pasal 2
Dasar Hukum Penyusunan
Dasar hukum acuan yang menjadi dasar penyusunan Statuta IBM Bekasi, adalah:
(1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentnag Penyelenggaraan Pendidikan
Tinggi dan Pengelolaan {erguruan Tinggi.
(3) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
(4) Permen Ristekdikti Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan
Statuta Perguruan Tinggi Swasta.
Permen Ristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran
Pendidikan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi
Swasta.

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI
Pasal 3
Visi
Visi IBM Bekasi adalah:” Menjadi Perguruan Tinggi unggul di Kawasan Asia Tenggara
dalam bidang Islamic Entrepreneur pada tahun 2040.”
Pasal 4
Misi

Untuk mencapai visi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8, IBM Bekasi
menetapkan misi sebagai berikut:
(1) Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi yang bermutu, berwawasan global dan
inklusif di bidang Islamic Entrepreneurs.
(2) Berperan aktif dalam menjawab tantangan nasional dan global di bidang Islamic
Entrepreneurs
(3) Berkontribusi pada peradaban dunia melalui pengembangan keilmuan dan
penelitian di bidang Islamic Entrepreneurs.
(4) Berpartisipasi membangun karakter unggul bangsa melalui budaya akademik Islami
yang berbudi luhur, inovatif dan professional.
(5) Menyelenggarakan kerjasama dengan dunia usaha bertaraf Nasional dan
Internasional yang saling menguntungkan.
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Pasal 5
Tujuan

Tujuan penyelenggaraan IBM Bekasi adalah:
(1) Mewujudkan profesionalitas kelembagaan dan menghasilkan civitas
akademik yang memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai -nilai Islam dan
Kemuhammadiyahan.
(2) Menghasilkan
civitas akademika yang mampu menguasai dan
mengembangkan IPTEKS dan Bisnis berbasis penelitian.
(3) Menghasilkan produk penelitian yang berkontribusi pada perkembangan
IPTEKS dan Bisnis.
(4) Menghasilkan produk pengabdian berbasis penelitian untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
(5) Mewujudkan berbagai kerjasama di bidang IPTEKS dan bisnis bertaraf
Internasional.
Pasal 6
Sasaran

(1) Peningkatan kuantitas dan kualitas civitas akademika dalam penguasaan dan

pengembangan IPTEKS dan Bisnis berbasis penelitian.
civitas akademika yang mampu menguasai dan
mengembangkan IPTEKS dan Bisnis berbasis penelitian.
Peningkatan dan Pengembangan produk penelitian yang berkontribusi pada
perkembangan IPTEKS dan Bisnis.
Peningkatan dan Pengembangan produk pengabdian berbasis penelitian untuk
kesejahteraan masyarakat baik secara kualitas maupun kuantitas.
Peningkatan dan Pengembangan kerjasama di bidang IPTEKS dan Bisnis
bertaraf internasional menuju International Recognition.
Penerapan Nilai-nilai Islam dan Kemuhammadiyahan yang ramah, toleran,
dan modern sebagai pengejawantahan dari Islam yang Berkemajuan oleh
civitas akademika pada kehidupan di dalam dan luar kampus.
Penguatan Kelembagaan dan Unit-unit di lingkungan IBM Bekasi berdasarkan
kebijakan, Tugas Pokok dan Fungsi sesuai dengan nilai-nilai Keislaman dan
Kemuhammadiyahan.
Peningkatan etos kerja dan perilaku organisasi kelembagaan yang sesuai nilai nilai Islam dan Kemuhammadiyahan.

(2) Pengembangan
(3)
(4)
(5)
(6)

(7)

(8)
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Pasal 7
Strategi
Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, maka disusun
Rencana Jangka Panjang, Rencana Strategis (Renstra), dan Rencana operasional (Renop)
yang ditetapkan dalam Peraturan Institut.

BAB III
IDENTITAS
Pasal 8
Nama, Kedudukan, dan Riwayat Pendirian
(1) Nama Perguruan Tinggi adalah Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi, dan
disingkat IBM Bekasi.
(2) IBM Bekasi berkedudukan di Jalan Sersan Aswan No. 16, Kelurahan Margahayu,
Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi 17113, Jawa Barat.
(3) Badan Hukum IBM Bekasi adalah Persyarikatan Muhammadiyah yang
berkedudukan di Yogyakarta, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI
Nomor: AHU-88.AH.01.07. Tahun 2010.
(4) IBM Bekasi berdiri berdasarkan SK Mendikbud RI Nomor 578/E/O/2014 tanggal
17 Oktober 2014, sebagai tindak lanjut dari Surat Permohonan Pimpinan Daerah
Muhammadiyah Kota Bekasi Nomor 036/III.0/F/2014 tanggal 4 Maret 2014, dengan
Program Studi awal: Akuntansi, Ekonomi Pembangunan, Ekonomi Islam, Ilmu
Komunikasi, Manajemen, dan Teknik Informatika.
(5) Tanggal 17 Oktober 2014 ditetapkan sebagai penerimaan surat keputusan dari
Kementerian Pendidikan Nasional RI dan kemudian ditetapkan 06 Juni 2015 sebagai
hari jadi IBM Bekasi, saat di launching pembukaan operasional IBM Bekasi.
Pasal 9
Dasar dan Asas
(1) IBM Bekasi diselenggarakan atas dasar Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia, dan Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang
Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
(2) IBM Bekasi berasaskan Islam yang bersumber pada al-Qur’an dan As-Sunnah alMaqbulah
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Pasal 10
Lambang

Lambang IBM Bekasi berbentuk segi lima, warna dasar biru tua, didalamnya tertera
tulisan berwarna emas “Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi” serta gambar padi dan
kapas dengan simbol “Muhammadiyah”, mengandung arti sebagai berikut:
(1) Segi lima, bermakna rukun Islam dan pancasila. Artinya, IBM Bekasi senantiasa
mengindahkan ajaran Islam dan segala hukum yang berlaku di Indonesia untuk
mewujudkan masyarakat Islam yang sebenarnya sebagaimana cita-cita
Muhammadiyah.
(2) Padi dan kapas, melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan. Artinya, IBM
Bekasi senantiasa berupaya melahirkan para enterpreneur muslim agar dapat
mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat, bulir padi berjumlah
19 dan kapas 12 melambangkan takun kelahiran Muhammadiyah 1912.
(3) Logo Muhammadiyah, menunjukkan bahwa IBM Bekasi mengemban visi dan misi
Persyarikatan Muhammadiyah.
Pasal 11
Bendera
(1) Bendera IBM Bekasi berwarna kuning dengan ukuran panjang dan lebar (3:2) dan
ditengahnya terdapat lambang IBM Bekasi sebagaimana tersebut dalam pasal 4.
(2) Bendera Fakultas:
a. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, berwarna dasar kuning dengan lambang IBM
Bekasi dan bertuliskan Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
b. Fakultas Teknik dan Komunikasi, berwarna dasar biru muda dengan lambang
IBM Bekasi dan bertuliskan Fakultas Teknik dan Komunikasi.
(3) Dalam hal terdapat penambahan fakultas baru, bendera fakultas dimaksud ditetapkan
berdasarkan keputusan Rektor.
Pasal 12
Hymne dan Mars
IBM Bekasi memiliki hymne dan mars yang dinyanyikan pada setiap upacara resmi
institut. Hymne dan mars dimaksud terdapat pada lampiran yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari statuta ini.
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Pasal 13
Busana Akademik
(1) Busana akademik IBM Bekasi adalah toga dengan topi berwarna hitam, samir
berwarna sesuai dengan identitas institut/fakultas, dan kalung simbol
Institut/Fakultas terbuat dari tembaga warna kuning emas.
(2) Toga digunakan pada upacara-upacara akademik seperti Dies natalis, Wisuda, dan
Pengukuhan Guru Besar.
(3) Bentuk busana dasar, kelengkapan toga jabatan, kalung jabatan, atribut pengenal
diatur oleh Senat Institut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
(4) Toga Wisudawan adalah jubah yang dikenakan oleh lulusan Institut Bisnis
Muhammadiyah Bekasi pada acara wisuda.
(5) Bentuk dan jenis serta toga wisuda diatur sendiri oleh Senat Institut sesuai dengan
peraturan yang berlaku.
(6) Jas almamater IBM Bekasi berwarna dasar kuning cerah berlambang IBM Bekasi di
dada sebelah kiri.
(7) Jas almamater IBM Bekasi digunakan pada acara-acara akademik dan
kemahasiswaan di dalam dan di luar kampus.
Pasal 14
Pola Ilmiah Pokok
(1) Pola Ilmiah Pokok IBM Bekasi adalah: “Mencetak Entrepreneur Berwawasan
Global dan berjiwa Islam.”
(2) Bentuk operasional pola ilmiah pokok dijabarkan oleh unsur-unsur pelaksana
akademik.
Pasal 15
Motto
Motto IBM Bekasi adalah: “Global Entrepreneur Campus”
Pasal 16
Struktur
(1) Organisasi IBM Bekasi terdiri dari:
a. Perangkat Penyelenggara: Badan Pembina Harian dan Dewan Penyantun.
b. Senat Institut.
c. Pimpinan Institut: Rektor dan Wakil Rektor.
d. Unsur Pelaksana Akademik: fakultas, program studi, dan lembaga.
e. Unsur Pelaksana Administrasi: biro administrasi.
f. Unsur Penunjang Akademik: laboratorium, studio, perpustakaan, penerbitan, dan
unsur penunjang lain sesuai dengan pengembangan IBM Bekasi.
g. Unsur lain yang dipandang perlu sesuai dengan pengembangan Institut.
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(2) Struktur organisasi dan tata kerja Institusi serta perubahannya diatur dengan
Keputusan Rektor.
Pasal 17
Badan Pembina Harian
(1) Badan Pembina Harian (BPH) dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada PP
Muhammadiyah.
(2) BPH berfungsi mewakili PP Muhammadiyah untuk melaksanakan tugas:
a. Memberi arah dan pertimbangan kepada Rektor dalam pengelolaan IBM Bekasi.
b. Bersama Pimpinan Institut menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan
Belanja Tahunan.
c. Bersama Pimpinan dan Senat Institut menyusun Rencana Induk Pengembangan
dan Statuta.
d. Membuat laporan kepada PP Muhammadiyah.
(3) BPH berwenang:
a. Mengangkat dan memberhentikan dosen dan tenaga kependidikan tetap
Persyarikatan atas usul Pimpinan Institut.
b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan IBM Bekasi.
c. Melakukan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan
di IBM Bekasi.
(4) BPH terdiri atas:
a. Unsur Pimpinan Persyarikatan sebagai wakil Persyarikatan.
b. Unsur Tokoh Persyarikatan yang berpengalaman dalam dunia pendidikan tinggi
c. Unsur Tokoh Masyarakat yang berpengalaman dalam dunia pendidikan dan
memahami Persyarikatan.
(5) Susunan BPH sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 9
(sembilan) orang yang terdiri dari unsur Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota.
(6) Pengangkatan, pemberhentian, dan perubahan anggota BPH ditetapkan oleh PP
Muhammadiyah atas usul pimpinan IBM Bekasi bersama Pimpinan Wilayah
Muhammadiyah melalui Majelis Diktilitbang.
(7) Ketentuan jabatan BPH diatur sebagai berikut:
a. Masa jabatan BPH adalah 4 (empat) tahun dan dapat dijabat oleh orang yang
sama maksimal dua kali masa jabatan;
b. Ketua BPH tidak boleh dijabat oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah dan Ketua
Pimpinan Persyarikatan di bawahnya;
c. Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota BPH tidak boleh merangkap unsur
pimpinan PTM dan BPH Amal Usaha Muhammadiyah lainnya;
(8) PP Muhammadiyah dapat mengambil kebijakan lain dalam hal tidak terpenuhinya
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) demi kemaslahatan
Persyarikatan.
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Pasal 18
Dewan Penyantun
(1) Dewan Penyantun bertugas memberikan pertimbangan dalam memecahkan
permasalahan IBM Bekasi yang anggota-anggotanya terdiri dari unsur pemerintah
daerah dan tokoh-tokoh masyarakat.
(2) Pengurus dan Anggota Dewan Penyantun diangkat oleh BPH atas usul pimpinan IBM
Bekasi.
(3) Pengurus Dewan Penyantun dipilih oleh dan dari Anggota Dewan Penyantun.
(4) Fungsi dan wewenang Dewan Penyantun diatur oleh ketetapan Rektor.
Pasal 19
Senat Institut
(1) Senat Institut merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di IBM Bekasi.
(2) Senat Institut terdiri dari Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Ketua Program Studi, dan
Dewan Guru Besar atau dosen senior dengan jabatan akademik tertinggi.
(3) Keanggotaan Senat disahkan oleh Rektor.
(4) Senat Institut diketuai oleh Rektor atau sesuai kesepakatan anggota senat dan
didampingi oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota untuk masa
jabatan 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.
(5) Senat Institut berfungsi:
a. Memilih dan menetapkan calon Rektor dan mengusulkannya kepada Pimpinan
Pusat Muhammdiyah.
b. Memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam hal pengangkatan Wakil
Rektor.
c. Memberikan persetujuan atas dasar RAPB yang diajukan oleh Rektor.
d. Memberikan pertimbangan dalam hal usul kenaikan jabatan guru besar.
e. Mengukuhkan pemberian gelar doktor kehormatan.
f. Memberikan pertimbangan kepada BPH dalam hal penunjukkan pejabat Rektor.
(6) Senat Institut memiliki tugas pokok:
a. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan Institut.
b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta
kepribadian civitas akademik.
c. Merumuskan norma penyelenggaraan Institusi.
d. Memberikan persetujuan atas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Institut
yang diajukan oleh Rektor.
e. Menilai pertanggungjawaban Rektor atas pelaksanaan kebijakan yang telah
ditetapkan.
f. Mengadakan pemilihan calon Rektor.
g. Memberikan pertimbangan kepada Rektor berkenaan dengan calon-calon Wakil
Rektor yang diusulkan.
h. Memberikan pertimbangan kepada Rektor berkenaan dengan pengusulan calon
anggota BPH.
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i. Memberikan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang tentang kenaikan
jabatan akademik dosen di atas Lektor.
j. Menegakkan norma-norma yang berlaku di Institut.
k. Melakukan pengawasan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Institut
(7) Dalam melaksanakan tugasnya, Senat Institut dapat membentuk komisi-komisi
yang beranggotakan anggota Senat dan bila dianggap perlu ditambah anggota lain.
Pasal 20
Unsur Pimpinan
(1)
(2)
(3)
(4)

Pimpinan Institut adalah Rektor dan Wakil Rektor;
Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan Wakil Dekan;
Pimpinan Program Studi adalah Ketua Program Studi;
Tanggung jawab unsur pimpinan dalam melaksanakan tugas:
a. Rektor bertanggung jawab kepada Majelis;
b. Dekan bertanggung jawab kepada Rektor;
c. Ketua Program Studi bertanggung jawab kepada Dekan.
Pasal 21
Persyaratan Unsur Pimpinan

Persyaratan unsur pimpinan adalah:
(1) Taat beribadah dan mengamalkan ajaran Islam;
(2) Setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah;
(3) Menjadi teladan dalam Muhammadiyah;
(4) Taat pada garis kebijakan Pimpinan Muhammadiyah;
(5) Memiliki pengalaman, kecakapan, dan kemampuan menjalankan tugas;
(6) Memiliki komitmen dan mengkhidmatkan diri dalam memajukan institut dan
mengembangkan Persyarikatan;
(7) Telah menjadi anggota Muhammadiyah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
(8) Tidak merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi politik dan pimpinan
organisasi lain yang amal usahanya sama dengan Muhammadiyah di semua tingkat;
(9) Memiliki pengalaman sebagai dosen di Perguruan Tinggi Muhammadiyah sekurangkurangnya 5 tahun.
Pasal 22
Rektor
(1) Institut Bisnis Muhammadiyah dipimpin oleh Rektor yang ditetapkan dan
diberhentikan oleh PP Muhammadiyah atas usul Majelis Pendidikan Tinggi
Penelitian dan Pengembangan PP Muhammadiyah, serta bertanggung jawab kepada
Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan PP Muhammadiyah.
(2) Rektor bertugas untuk:
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a. Melaksanakan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat.
b. Mengelola seluruh kekayaan IBM Bekasi secara optimal.
c. Membina tenaga akademik, tenaga administrasi, dan mahasiswa.
d. Membina hubungan kerja sama dengan lingkungan Institut, masyarakat, dan
lembaga terkait baik dalam maupun luar negeri.
e. Menyelenggarakan pembukuan IBM Bekasi.
f. Menyusun Rencana Strategis (Renstra) IBM Bekasi.
g. Menyusun Rencana Operasional (Renop) dan Anggaran tahunan IBM Bekasi.
h. Melaporkan secara berkala kepada badan Penyelenggara tentang kemajuan
institut.
i. Membuat laporan pertanggung jawaban pada setiap akhir tahun akademik atas
pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan dan dilaporkan kepada dan dalam
rapat Senat Institut.
j. Menyusun laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan yang diajukan
kepada Senat Institut.
k. Melakukan pembinaan di bidang Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.
(3) Dalam menjalankan tugasnya, Rektor mengacu kepada Rencana Strategis Institut.
(4) Rektor berwenang:
a. Menetapkan Peraturan Institut dengan persetujuan Senat Institut.
b. Membuat Peraturan Rektor.
c. Membuat Keputusan Rektor.
d. Membuat keputusan pelaksanaan lainnya.
(5) Dalam hal terjadi perkara yang berhubungan dengan institut, maka Rektor bertindak
untuk dan atas nama institut dan/atau Badan Penyelenggara di luar maupun di dalam
Pengadilan, baik dengan maupun tanpa kuasa khusus dari Badan Penyelenggara.
Pasal 23
Wakil Rektor
(1) Dalam menjalankan tugas sehari-hari, Rektor dibantu oleh Wakil Rektor yang
ditetapkan dan diberhentikan oleh Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan
Pengembangan PP Muhammadiyah serta bertanggung jawab langsung kepada
Rektor.
(2) Wakil Rektor terdiri atas:
a. Wakil Rektor Bidang Akademik yang selanjutnya disebut Wakil Rektor I.
b. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Keuangan, dan Kepegawaian, yang
selanjutnya disebut Wakil Rektor II.
c. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni yang selanjutnya disebut
Wakil Rektor III.
d. Dalam kondisi tertentu, jumlah Wakil Rektor dapat ditambah atau dikurangi
sesuai dengan kebutuhan.
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(3) Wakil Rektor I mempunyai tugas membantu Rektor dalam pelaksanaan kegiatan
pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
(4) Wakil Rektor II mempunyai tugas membantu Rektor dalam pelaksanaan kegiatan di
bidang administrasi umum, keuangan dan kepegawaian.
(5) Wakil Rektor III mempunyai tugas membantu Rektor dalam melaksanakan bidang
pembinaan serta pelayanan kesejahteraan mahasiswa, alumni, dan bidang Al-Islam
dan Kemuhammadiyahan (AIK).
(6) Masa jabatan Rektor dan Wakil Rektor adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat
kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Dalam hal tertentu, demi kemaslahatan
Persyarikatan pada umumnya dan Institut pada khususnya, PP Muhammadiyah
dapat mengambil kebijakan khusus.
Pasal 24
Fakultas
(1) Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok
dan fungsi Institut.
(2) Fakultas berfungsi mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan akademik
dan/atau profesional.
(3) Fakultas dipimpin oleh seorang Dekan yang ditetapkan oleh Rektor dan bertanggung
jawab langsung kepada Rektor.
(4) Dekan bertugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat, pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan bagi
pegawai edukatif dan non edukatif, mahasiswa serta membina penyelenggaraan
administrasi fakultas.
(5) Masa jabatan Dekan adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1
(satu) kali masa jabatan. Dalam hal tertentu, demi kemaslahatan Persyarikatan pada
umumnya dan Institut pada khususnya, Rektor dapat mengambil kebijakan khusus
Pasal 25
Program Studi
(1) Program studi adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan
vokasi, akademik dan atau profesional dalam satu cabang ilmu.
(2) Program Studi terdiri atas:
a. Unsur pimpinan: Ketua dapat dibantu oleh Sekretaris.
b. Unsur pelaksana akademik: dosen
(3) Unsur Pimpinan dan Pelaksana Akademik Program Studi adalah dosen tetap.
(4) Program studi dipimpin oleh Ketua Program Studi yang ditetapkan oleh Rektor atas
usul Dekan dan bertanggung jawab kepada Dekan.
(5) Ketua Program Studi bertugas:
a. Melaksanakan kegiatan akademik dan atau profesional dalam sebagian atau satu
cabang ilmu.
b. Melaksanakan pembinaan kemahasiswaan.
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(6) Masa jabatan Ketua Program Studi adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat
kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Dalam hal tertentu, demi kemaslahatan
Persyarikatan pada umumnya dan Institut pada khususnya, Rektor dapat mengambil
kebijakan khusus.
Pasal 26
Biro Administrasi
(1) Biro adalah unsur pelaksana administrasi, pembantu pimpinan institut dibidang
pelayanan teknis administratif yang meliputi administrasi umum, administrasi
akademik dan kemahasiswaan, dan administrasi keuangan.
(2) Biro dipimpin oleh seorang kepala diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
(3) Kepala biro bertanggung jawab kepada Rektor.
(4) Biro memiliki bagian-bagian dan setiap bagian memiliki sub-bagian.
(5) Jumlah dan jenis bagian maupun sub-bagian disesuaikan dengan kebutuhan, seperti:
a. Biro Administrasi Umum dan Keuangan
b. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
c. Biro Sumber Daya Manusia
(6) Masa jabatan Kepala Biro adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk
1 (satu) kali masa jabatan. Dalam hal tertentu, demi kemaslahatan Persyarikatan pada
umumnya dan Institut pada khususnya, Rektor dapat mengambil kebijakan khusus.
Pasal 27
Biro Administrasi Umum dan Keuangan
(1) Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK) adalah unit penyelenggara
pelayanan teknis administratif dan keuangan seluruh unsur di lingkungan IBM
Bekasi.
(2) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya BAUK berada di bawah koordinasi Wakil
Rektor Bidang Administrasi dan Keuangan.
Pasal 28
Fungsi dan Tugas Pokok BAUK
(1) Fungsi dan tugas pokok BAUK:
a. Penyelenggara penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Institut.
b. Penyelenggara Pembukuan Institut.
c. Penyelenggara penyusunan pertanggungjawaban keuangan institut.
d. Penyelenggara perhitungan anggaran institut.
e. Penyelenggara pengelolaan perbendaharaan institut.
(2) Struktur, mekanisme, tata kerja, dan rincian tugas BAUK diatur dengan ketentuan
tersendiri.
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Pasal 29
Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
(1) Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) adalah unit
penyelenggara pelayanan teknis dan administrasi akademik dan kemahasiswaan di
lingkungan Institut.
(2) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BAAK berada di bawah koordinasi Wakil
Rektor Bidang Akademik dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
Pasal 30
Fungsi dan Tugas Pokok BAAK
(1) Fungsi dan tugas pokok BAAK:
a. Penyelenggara penyusunan rencana kegiatan pendidikan dan pengajaran.
b. Penyelenggara penyusunan administrasi pendidikan dan pengajaran.
c. Penyelenggara pelaporan adiministrasi kegiatan pendidikan dan pengajaran.
d. Penyelenggara penyusunan rencana kegiatan kemahasiswaan.
e. Penyelenggara pelayanan administrasi kegiatan kemahasiswaan dan alumni.
f. Penyelenggara pelaporan administrasi kegiatan kemahasiswaan dan alumni.
(2) Struktur, mekanisme, tata kerja, dan rincian BAAK diatur dengan ketentuan
tersendiri.
Pasal 31
Biro Administrasi Sumber Daya Manusia
(1) Biro Administrasi Sumber Daya Manusia (BASDM) adalah unit penyelenggara
pelayanan teknis dan administrasi Sumber Daya Manusia pendidik dan
kependidikan.
(2) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BASDM berada di bawah koordinasi
Wakil Rektor bidang administrasi umum, keuangan dan kepegawaian.
Pasal 32
Fungsi dan Tugas Pokok BSDM
(3) Fungsi dan tugas pokok BASDM:
a. Penyelenggara penyusunan rencana proyeksi dan pemetaan ketenagaan.
b. Penyelenggara pengadministrasian, penilaian dan pemantauan ketenagaan.
c. Penyelenggara pelaporan adiministrasi kepegawaian.
d. Penyelenggara penyiapan kenaikan pangkat kepegawaian baik tenaga pendidik
melalui JAD (Jabatan Akademik Dosen) dan tenaga kependidikan.
e. Penyelenggara pemantauan dan penilaian tenaga pendidik dan kependidikan.
f. Penyelenggara pelaporan pemberian sanksi, pension, dan pemberian
penghargaan.
g. Struktur, mekanisme, tata kerja, dan rincian BAAK diatur dengan ketentuan
tersendiri.
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Pasal 33
Unit Pelaksana Teknis
(1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah perangkat pelengkap di bidang pendidikan,
penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta Al-Islam dan Kemuhammadiyahan
yang ada di tingkat Institut.
(2) Unit Pelaksana Teknis terdiri dari: UPT Perpustakaan, UPT Laboratorium, UPT
Teknik Informasi dan Komunkasi, UPT Penerimaan Mahasiswa Baru, UPT
Penerbitan, UPT Pusat Pengembangan Karir, UPT Bimbingan Konseling dan AIK,
dan unit lain yang diperlukan.
Pasal 34
Unsur Penunjang Akademik
(1) Unsur penunjang akademik mempunyai tugas memberikan pelayanan untuk
menunjang penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat,
dan Al-Islam Kemuhammadiyahan yang ada di tingkat Institut.
(2) Unsur penunjang akademik terdiri atas pimpinan, tenaga ahli dan tenaga administrasi.
(3) Pimpinan unsur penunjang akademik diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada
Rektor.
(4) Masa jabatan pimpinan unsur penunjang akademik adalah 4 (empat) tahun dan dapat
diangkat kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan
berikutnya secara berturut-turut.
(5) Tugas dan fungsi pimpinan dan tenaga ahli masing-masing unsur penunjang
akademik diatur lebih lanjut dalam Peraturan Institut.
(6) Unsur penunjang akademik dapat diadakan atau diubah sesuai dengan kebutuhan dan
kemampuan didasarkan pada Peraturan Institut.
Pasal 35
Unit Usaha
(1) Unit usaha merupakan usaha yang diselenggarakan dalam rangka menunjang
kebutuhan operasional Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
(2) Unit Usaha mempunyai tugas mengembangkan dan menciptakan usaha yang bisa
memberikan kontribusi kepada Institut.
(3) Unit Usaha terdiri atas pimpinan, tenaga ahli dan tenaga administrasi.
(4) Pimpinan Unit Usaha diangkat oleh dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
(5) Masa jabatan pimpinan Unit Usaha adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat
kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya
secara berturut-turut.
(6) Tugas dan fungsi pimpinan dan tenaga ahli unit usaha diatur dalam Peraturan Institut.
(7) Unit Usaha didirikan setelah mendapat persetujuan Senat.
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(8) Unit Usaha dapat diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dan didasarkan pada
Peraturan Institut.
Pasal 36
Pengangkatan Rektor
(1) Senat Institut mengadakan penjaringan sekurang-kurangnya 4 (empat) orang bakal
calon Rektor.
(2) Senat Institut wajib meminta pertimbangan kepada Pimpinan Wilayah
Muhammadiyah terhadap bakal calon Rektor.
(3) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah harus memberikan pertimbangan selambatlambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterima surat permintaan dari Senat Institut,
dengan dasar pertimbangan aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.
(4) Senat Institut melaksanakan pemilihan calon Rektor selambat-lambatnya 14 (empat
belas) hari sejak diterimanya pertimbangan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah.
(5) Setiap anggota Senat memilih 3 (tiga) nama dari bakal calon Rektor dan Senat
menetapkan 3 (tiga) nama yang memperoleh suara terbanyak.
(6) Senat Institut menyerahkan 3 (tiga) nama berdasar urutan abjad tanpa menyebut
jumlah perolehan suara disertai kelengkapan administrasinya kepada Pimpinan
Pusat melalui Majelis Pendidikan Tinggi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak
pemilihan.
(7) Majelis Pendidikan Tinggi meneruskan usulan 3 (tiga) orang calon Rektor kepada
PP Muhammadiyah dengan disertai pertimbangan.
(8) PP Muhammadiyah menetapkan salah satu dari 3 (tiga) orang calon Rektor menjadi
Rektor.
(9) Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah minimal 4 (empat) bakal calon Rektor
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka proses pemilihan dan pengajuan tetap
dilanjutkan.
(10) PP Muhammadiyah dalam keadaan tertentu dapat mengambil kebijakan lain tentang
penetapan Rektor demi kemaslahatan Persyarikatan.
Pasal 37
Prosedur Pengangkatan Unsur Pimpinan Lain
(1) Prosedur pengangkatan Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi,
Sekretaris Program Studi, Kepala Lembaga, dan Kepala Biro diatur dengan
Peraturan Institut mengacu pada Pedoman PP Muhammadiyah.
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BAB IV
PENYELENGGARAAN CATUR DHARMA
Pasal 38
Penyelenggaraan Pendidikan
(1) IBM Bekasi menyelenggarakan program pendidikan akademik jenjang sarjana (S.1)
dalam jenis disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sesuai dengan wacana
keilmuan dan keislaman.
(2) Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran dilaksanakan kuliah, tutorial,
praktik, seminar, symposium, diskusi, lokakarya, dan kegiatan ilmiah lain.
(3) Untuk meningkatkan kualitas pengajaran diperlukan perbandingan yang proporsional
antara kegiatan perkuliahan di kelas dengan perkuliahan di luar kelas.
(4) Metode pendidikan dan pengajaran diselenggarakan melalui proses pembelajaran
mengembangkan kemampuan belajar mandiri.
(5) Dalam penyelenggaraan program pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS) yang aturan pelaksanaannya
dituangkan dalam Buku Pedoman Akademik.
Pasal 39
Penilaian Hasil Belajar
(1) Evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dilakukan melalui penilaian secara berkala
dalam bentuk kehadiran kuliah, pelaksanaan tugas, pelaksanaan ujian, dan
pengamatan dosen.
(2) Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester, akhir semester, akhir
program studi, dan ujian skripsi.
(3) Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf A, B, C, D dan E, masing-masing
bernilai 4, 3, 2, 1, dan 0.
(4) Penilaian hasil belajar dilakukan dengan menekankan prinsip-prinsip kejujuran,
keterbukaan, dan obyektifitas mengacu pada standar penilaian berdasarkan Standar
Nasional Pendidikan Tinggi.
(5) Predikat kelulusan dinyatakan dengan: memuaskan, sangat memuaskan, dan lulus
dengan pujian (cumlaude) yang dinyatakan dalam transkip akademik.
(6) Predikat kelulusan sebagaimana ayat (5) dituangkan dalam Buku Pedoman
Akademik IBM Bekasi.
Pasal 40
Ijazah
(1) Ijazah adalah surat tanda bukti keberhasilan studi yang diberikan kepada mahasiswa
IBM Bekasi yang telah menyelesaikan semua persyaratan kelulusan pendidikan
akademik program sarjana (S.1).
(2) Lulusan pendidikan akademik berhak menggunakan gelar akademik.
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(3) Ijazah pendidikan akademik ditulis dalam bahasa Indonesia dengan bentuk, ukuran,
dan redaksi berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku, dan ditandatangani
oleh dekan fakultas masing-masing dan Rektor.
(4) Setiap ijazah disertai transkip akademik hasil studi yang ditulis dalam bahasa
Indonesia dan dapat ditulis dalam bahasa Inggris/bahasa asing lainnya sesuai dengan
kebutuhan.
Pasal 41
Kurikulum
(1) Kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan

(2)

(3)

(4)

(5)

mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan
oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan
Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan
intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.
Kurikulum pendidikan tinggi yang menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan tinggi
terdiri atas kurikulum inti keilmuan program studi, IPTEK Pendukung, dan IPTEK
yang diunggulkan sebagai ciri institut.
Kurikulum disusun oleh tim penyusun dan pengembangan kurikulum masing-masing
Program Studi dan disetujui oleh Ketua Program Studi dan disahkan oleh Senat
Institut yang selanjutnya diusulkan kepada Rektor untuk disahkan melalui Surat
Keputusan Rektor.
Sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali kurikulum ditinjau kembali.
Pasal 42
Pelaksanaan Kurikulum

(1) Kelompok matakuliah pengembangan sikap akhlak mulia Al-Islam dan
Kemuhammadiyahan dikoordinasikan oleh Pusat Kajian Al-Islam dan
Kemuhammadiyahan.
(2) Kelompok matakuliah Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan, matakuliah
pengembangan kecerdasan intelektual, keterampilan umum, dan keterampilan khusus
dikoordinasi oleh Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran (LP3) di
bawah koordinasi langsung institute bekerjasama dengan dekan dan kepala program
studi.
(3) Jabaran kurikulum dalam bentuk matakuliah dituangkan dalam Buku Pedoman
Akademik IBM Bekasi.
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Pasal 43
Beban Studi
(1) Beban Studi mahasiswa untuk menyelesaikan Program pendidikan akademik jenjang
sarjana (S.1) adalah 144 s.d 160 Satuan Kredit Semester (SKS), diselesaikan dalam
waktu 8 s.d 14 Semester.
(2) Beban studi mahasiswa program pendidikan akademik sarjana yang berprestasi
akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat
mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) SKS per semester pada semester
berikut.
(3) Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar
dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik.
Pasal 44
Kalender Akademik
(1) Tahun akademik penyelenggaraan pendidikan IBM Bekasi menyesuaikan dengan
ketentuan Pemerintah.
(2) Tahun akademik diawali bulan September dan diakhiri bulan Agustus tahun
berikutnya.
(3) Tahun akademik dibagi paling sedikit 2 (dua) semester dengan ketentuan masingmasing semester terdiri atas 14 s.d 16 minggu.
(4) Pada akhir penyelenggaraan pendidikan akademik diadakan wisuda. Upacara wisuda
diselenggarakan 1 (satu) kali dalam satu tahun akademik.
(5) Penerimaan Calon Mahasiswa Baru dilaksanakan setiap hari dalam satu tahun
akademik. Seleksi Masuk Calon Mahasiswa Baru dilaksanakan menjelang
perkuliahan tahun akademik baru dimulai.
(6) Pelaksanaan ketentuan ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) diatur dalam Surat Keputusan
Rektor.
Pasal 45
Bahasa Pengantar
(1) Bahasa pengantar dalam perkuliahan adalah bahasa Indonesia.
(2) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sesuai dengan kepentingan
program studi atau kepentingan lain yang menunjang kegiatan-kegiatan akademik.
(3) Bahasa Daerah dapat dipergunakan sebagai Bahasa pengantar menurut kebutuhan
sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan atau pelatihan keterampilan
tertentu.
(4) Ketentuan mengenai pemakaian bahasa pengantar diatur melalui Surat Keputusan
Rektor.
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Pasal 46
Lembaga Penjaminan Mutu
(1) Sistem Penjaminan Mutu Internal dijalankan oleh Lembaga Penjaminan Mutu
(LPM).
(2) LPM berfungsi mendukung kegiatan IBM Bekasi dalam memberikan jaminan mutu
akademik Institut.
(3) LPM dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Sekretaris yang diangkat dan
diberhentikan oleh Rektor serta bertanggung jawab kepada Rektor.
(4) Ketua LPM diangkat untuk masa 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dalam
jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya secara berturutturut.
(5) Rincian tugas dan personalia LPM diatur dalam Peraturan Universitas.
Pasal 47
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
(1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat adalah unsur pelaksanaan akademik
di lingkungan IBM Bekasi yang mengkoordinasi, memantau dan menilai pelaksanaan
kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh pusatpusat studi.
(2) Pusat studi dikoordinir oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat
adalah Pusat Studi dan Kajian Bisnis, Pusat Studi Kependudukan, Pusat Studi
Lingkungan, dan Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial.
(3) Pusat Studi baru dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
(4) Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat dipimipn oleh ketua dan dua
wakil ketua yang masing-masing mengkoordinasi kegiatan penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat.
(5) Ketua/wakil ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, dan kepala
pusat studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
(6) Prosedur, mekanisme, tata kerja, dan kegiatan Lembaga Penelitian dan Pengabdian
pada Masyarakat diatur dengan ketentuan tersendiri.
Pasal 48
Lembaga Kajian Al-Islam Kemuhammadiyahan dan Pembinaan Kemahasiswaan
(1) Lembaga Kajian Al-Islam Kemuhammadiyahan dan Pembinaan Kemahasiswaan
(Lembaga Kajian AIK & PK) adalah lembaga khusus yang menangani masalahmasalah Keislaman dan Kemuhammadiyahan, serta pengembangan kader
Muhammadiyah sebagai ciri khusus Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
(2) Lembaga Kajian AIK & PK dipimpin oleh seorang ketua dibantu oleh seorang
sekretaris.
(3) Lembaga Kajian AIK & PK terdiri dari beberapa pusat studi yang dibentuk sesuai
dengan kebutuhan dan pengembangan.
20

(4) Pusat studi dipimpin oleh kepala dan dibantu oleh seorang sekretaris.
(5) Ketua/sekretaris Lembaga Kajian AIK & PK diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
(6) Prosedur, mekanisme, dan tata kerja Lembaga Kajian AIK & PK diatur dalam
ketentuan tersendiri.
Pasal 49
Etika Akademik dan Kode Etik
(1) Etika akademik yang berlaku bagi sivitas akademika IBM Bekasi berpedoman
kepada Kode Etik Mahasiswa, Kode Etik Dosen, Kode Etik Kependidikan dan
Peraturan Pokok Kepegawaian.
(2) Kode etik yang berlaku bagi sivitas akademika dan tenaga kependidikan IBM
Bekasi ditegakan oleh seniat, dosen pemimbing akademik, Lembaga etik dan
bagian SDM (Sumber Daya Manusia) yang ditetapkan oleh Rektor.

BAB V
KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK
DAN OTONOMI KEILMUAN
Pasal 50
Kebebasan Akademik
(1) Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki anggota civitas akademika
IBM Bekasi untuk secara bertanggungjawab dan mandiri melaksanakan kegiatan
yang terkait dengan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan
seni.
(2) Pimpinan IBM Bekasi mengupayakan dan menjamin agar setiap civitas akademika
dapat melaksanakan kebebasan akademik dalam rangka pelaksanaan tugas dan
fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi yang dilandasi oleh norma
dan kaidah keilmuan dan keislaman.
(3) Pelaksanaan kebebasan akademik diarahakan untuk menetapkan terwujudnya
pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pembangunan nasional.
(4) Dalam melaksanakan kegiatan kebebasan akademik sebagaimana dimaksud ayat (1),
setiap civitas akademika tidak merugikan pelaksanaan kegiatan akademik.
(5) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, setiap civitas akademika
bertanggungjawab secara pribadi sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan serta
keislaman.
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Pasal 51
Kebebasan Mimbar Akademik
(1) Dosen dan mahasiswa memiliki kebebasan mimbar akademik yang merupakan
bagian dari kebebasan akademik, sehingga memungkinkan dosen dan mahasiswa
tersebut dapat menyampaikan pikiran dan pendapat secara bebas di IBM Bekasi
sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
(2) Dalam rangka pelaksanaan ayat (1) di atas, dimungkinkan untuk mengundang tenaga
ahli agar dalam penyampaian pikiran dan pendapat lebih sesuai dengan intervensi
masalah yang ingin disampaikan.
Pasal 52
Otonomi Keilmuan
(1) Otonomi keilmuan adalah kebebasan yang dimiliki IBM Bekasi untuk
mengupayakan terlaksananya kegiatan pendidikan, pengembangan ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni atas dasar norma dan kaidah keilmuan dan
keislaman.
(2) IBM Bekasi maupun civitas akademikanya secara mandiri tidak dibatasi untuk
menetapkan arah dan sasaran pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni
sepanjang tidak bertentangan dengan norma dan kaidah keilmuan, serta kepentingan
dan kesejahteraan umum.
(3) Senat Institut mengatur dan mengelola perwujudan otonomi keilmuan pada
Perguruan Tinggi Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi.

BAB VI
GELAR, SEBUTAN LULUSAN DAN PENGHARGAAN
Pasal 53
Gelar dan Penghargaan
(1) Lulusan IBM Bekasi memiliki hak menggunakan gelar dan sebutan lulusan

perguruan tinggi.
(2) Gelar pendidikan akademik untuk jenjang strata satu (S.1) adalah Sarjana.
(3) Gelar sarjana ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan huruf S
dan diikuti dengan inisial program studi atau bidang ilmunya.
(4) Gelar akademik bagi Lulusan Program Studi di IBM Bekasi adalah sebagai berikut:
a. Program Studi Manajemen bergelar Sarjana Manajemen disingkat S.M.
b. Program Studi Akuntansi bergelar Sarjana Akuntansi disingkat S.Ak.
c. Program Studi Ekonomi Pembangunan bergelar Sarjana Ekonomi disingkat S.E.
d. Program Studi Ekonomi Islam bergelar Sarjana Ekonomi disingkat S.E.
e. Program Studi Ilmu Komunikasi bergelar Sarjana Ilmu Komunikasi disingkat
S.I.Kom.
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f. Program Studi Teknik Informatika bergelar Sarjana Komputer disingkat S.Kom.
(5) Jenis gelar yang dimaksud ayat (4) berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.
(6) Rektor berhak mencabut gelar akademik yang dicapai secara tidak sah setelah melalui
pertimbangan Senat Institut dan atau Senat Fakultas.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai gelar lulusan diatur dalam Peraturan Institut.
Pasal 54
Upacara Akademik
Upacara akademik IBM Bekasi:
(1) Upacara akademik meliputi upacara Milad (dies natalis), wisuda sarjana, dan
pengukuhan Guru Besar diselenggarakan dalam sidang senat terbuka.
(2) Upacara milad diselenggarakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun IBM
Bekasi yang diselenggarakan setahun sekali.
(3) Pada upacara milad disampaikan pidato tahunan Rektor dan orasi ilmiah.
(4) Upacara wisuda diselenggarakan dalam rangka pengukuhan lulusan dan penyerahan
ijazah.
(5) Upacara Pengukuhan Guru Besar diselenggarakan dalam rangka pengukuhan Guru
Besar baru dengan menyampaikan pidato pengukuhan.

BAB VII
TATA KELOLA IBM BEKASI
Pasal 55
Penambahan dan Penutupan Fakultas, Program Studi, dan Laboratorium/Studi
(1) Penambahan dan penutupan fakultas diusulkan oleh Rektor atas persetujuan BPH
kepada Kementerian terkait.
(2) Penambahan dan penutupan program studi diusulkan oleh Rektor atas persetujuan
BPH kepada Kementerian terkait.
(3) Penambahan dan penutupan jumlah laboratorium/studio pada setiap jurusan/program
studi ditetapkan oleh Rektor IBM Bekasi.
Pasal 56
Pengembangan Kampus
(1) Pengembangan kampus dan penyelenggaraan pendidikan IBM Bekasi diusulkan oleh
Rektor atas persetujuan BPH kepada Kementerian terkait.
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Pasal 57
Apresiasi
(1) IBM Bekasi dapat memberikan apresiasi kepada warga atau unsur organisasi yang
telah menunjukkan prestasi dan telah berjasa terhadap institut.
(2) Apresiasi yang dimaksud ayat (1) dapat berupa piagam, lencana, uang, benda, atau
kenaikan pangkat istimewa sesuai prestasi dan jasa yang telah diberikan kepada
institut.
(3) Ketentuan dan tata cara pemberian apresiasi diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB VIII
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 58
Jenis Kepegawaian
(1) Pegawai atau Karyawan Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi terdiri dari Tenaga
Pendidik (Dosen) dan Tenaga Kependidikan (Tenaga Penunjang Akademik dan
Pelaksana Administratif).
Pasal 59
Dosen
(1) Dosen adalah seorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat
dengan tugas utama melaksanakan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
(2) Dosen IBM Bekasi berdasarkan statusnya dikelompokkan menjadi dosen tetap, dan
dosen tidak tetap.
(3) Dosen tetap adalah dosen yang diangkat oleh PP Muhammadiyah (BPH) atau
Pemerintah (Dosen DPK) yang ditugaskan sebagai tenaga tetap di IBM Bekasi.
(4) Dosen tidak tetap terdiri dari dosen kontrak, dosen emiritus, dosen luar biasa, dan
dosen tamu.
(5) Dosen kontrak adalah yang diangkat oleh PP Muhammadiyah (BPH) dalam jangka
waktu 2 (dua) tahun.
(6) Dosen emiritus adalah dosen yang pensiunan yang diangkat oleh PP Muhammadiyah
(BPH) selama jangka waktu tertentu.
(7) Dosen luar biasa adalah dosen yang diangkat oleh Rektor sebagai tenaga tidak tetap.
(8) Dosen tamu adalah seseorang yang diundang untuk mengajar bidang-bidang
keilmuan tertentu.
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Pasal 60
Prosedur, Mekanisme, dan Tata Cara Rekruitmen Dosen
(1) Pengangkatan dosen didasarkan atas urgensi kebutuhan, kemampuan finansial, dan
prospek program studi.
(2) Prosedur, mekanisme, dan tata cara rekruitmen dosen ditetapkan dengan Keputusan
Bersama Rektor dan BPH.
(3) Calon dosen yang dinyatakan lulus seleksi diangkat sebagai dosen kontrak dan
dengan pertimbangan tertentu dapat diperpanjangan kontraknya atau ditetapkan
sebagai dosen kontrak.
(4) Guru Besar atau tenaga yang dimiliki keahlian istimewa/khusus yang telah purna
tugas/tidak terikat dengan instansi lain dapat dipertimbangkan untuk diangkat
menjadi dosen tidak tetap (emiritus).
Pasal 61
Jabatan Fungsional Dosen
(1) Jenjang jabatan fungsional dosen terdiri dari Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan
Profesor.
(2) Wewenang dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan fungsional diatur
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Jabatan fungsional dosen terdiri dari dosen pada program pendidikan akademik,
program pendidikan vokasi, dan program pendidikan profesi.
(4) Jenjang jabatan dosen sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dari yang terendah
sampai dengan yang tertinggi diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Pasal 62
Persyaratan Dosen
Syarat untuk menjadi dosen tetap adalah:
a. Beragama Islam, beriman dan bertakwa kepada Allah SWT.
b. Berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
c. Anggota Muhammadiyah yang setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan
Muhammadiyah.
d. Berkualifikasi akademik sesuai dengan bidang tugasnya.
e. Bersedia bekerja secara profesional dan memiliki komitmen pada misi Persyarikatan.
f. Sehat jasmani dan rohani.
g. Tidak aktif dan/atau merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi politik sesuai
dengan ketentuan yang berlaku dalam Persyarikatan.
h. Tidak aktif dan/atau merangkap jabatan dengan organisasi kemasyarakatan sejenis
sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Persyarikatan.
i. Tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada instansi atau lembaga lain.
j. Mempunyai moral dan integritas yang tinggi.
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Pasal 63
Tenaga Penunjang Akademik
(1) Tenaga penunjang akademik adalah tenaga yang dengan keahliannya diangkat untuk
membantu kelancaran kegiatan akademik.
(2) Tenaga penunjang akademik terdiri dari tenaga pengajar, peneliti, pengembang
bidang pendidikan, medis, pustakawan, pranata komputer, laboran, dan teknisi
laboratorium.
(3) Prosedur, mekanisme, dan tata cara pengangkatan penunjang akademik ditetapkan
dengan keputusan Bersama Rektor dan BPH.
Pasal 64
Pelaksana Administratif
(1) Pelaksana administratif adalah tenaga yang diangkat untuk melaksanakan pelayanan
teknis dan administrasi.
(2) Pelaksana administratif terdiri dari tenaga administrasi tetap, reguler, kontrak, dan
harian lepas.
(3) Prosedur, mekanisme, dan tata cara rekruitmen pelaksana administratif tetap
ditetapkan dengan keputusan bersama Rektor dan BPH.
Pasal 65
Persyaratan Tenaga Kependidikan
(1) Tenaga kependidikan adalah pegawai pada IBM Bekasi yang terdiri dari tenaga
penunjang akademik dan pelaksana administratif.
(2) Syarat untuk menjadi Tenaga Kependidikan Tetap adalah:
a. Beragama Islam, beriman dan bertakwa kepada Allah SWT.
b. Berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
1945.
c. Anggota Muhammadiyah yang setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan
Muhammadiyah.
d. Berkualifikasi akademik sesuai dengan bidang tugasnya.
e. Bersedia bekerja secara profesional dan memiliki komitmen pada misi
Persyarikatan.
f. Sehat jasmani dan rohani.
g. Tidak aktif dan/atau merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi politik
sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Persyarikatan.
h. Tidak aktif dan/atau merangkap jabatan dengan organisasi kemasyarakatan
sejenis sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Persyarikatan.
i. Tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada instansi atau lembaga lain.
j. Mempunyai moral dan integritas yang tinggi.
(3) Persyaratan, tata cara pengangkatan, dan wewenang tenaga kependidikan diatur
dalam Peraturan Universitas.
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Pasal 66
Hak dan Kewajiban
(1) Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan mempunyai hak dan kewajiban sesuai
dengan fungsinya masing-masing.
(2) Hak dan kewajiban tenaga pendidik dan tenaga kependidikan diatur dalam peraturan
tersendiri.
Pasal 67
Penghargaan dan Sanksi
(1) Institut berhak memberikan penghargaan dan sanksi terhadap tenaga pendidik dan
tenaga kependidikan.
(2) Pemberian penghargaan dan sanksi terhadap tenaga pendidik dan tenaga
kependidikan dikeluarkan oleh BPH.
(3) Ketentuan dan tata cara pemberian penghargaan dan sanksi diatur dalam peraturan
tersendiri.

BAB IX
MAHASISWA DAN ALUMNI
Pasal 68
Mahasiswa
(1) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di IBM Bekasi.
(2) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan dan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), dan (2) diatur dalam Peraturan Institut.
Pasal 69
Layanan dan Fasilitas Mahasiswa
(1) Mahasiswa memperoleh layanan akademik, kemahasiswaan dan fasilitas pendukung
lainnya.
(2) Layanan akademik meliputi pendidikan pengajaran, penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat, serta Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.
(3) Layanan kemahasiswaan meliputi bidang penalaran, kesejahteraan, minat dan bakat.
(4) Fasilitas pendukung meliputi sarana dan prasana penunjang ayat (2) dan (3).
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Pasal 70
Hak Mahasiswa
(1) Mahasiswa IBM Bekasi mempunyai hak:
a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut
dan mengkaji ilmu pengetahuan sesuai dengan norma dan Susila yang berlaku
dalam lingkungan akademik.
b. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai
dengan minat, bakat kegemaran dan kemampuan.
c. Memanfaatkan fasilitas institut dalam rangka kelancaran proses belajar.
d. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang
diikutinya dalam penyelesaian studinya.
e. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang
diikutinya serta hasil belajarnya.
f. Menyelesaikan studi tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku.
g. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
h. Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa ditingkat Institut.
i. Memperoleh pelayanan khusus dalam hal-hal tertentu, seperti halnya bagi
penyandang disabilitas dan sebagainya dalam hal apabila sarana dan prasarana
tersedia untuk itu.
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur oleh Peraturan Rektor
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 71
Kewajiban Mahasiswa
(1) Setiap mahasiswa wajib berperilaku islami, mematuhi peraturan akademik,
kemahasiswaan, keuangan, dan pemanfaatan fasilitas.
(2) Setiap mahasiswa wajib menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
(3) Setiap mahasiswa wajib menjaga dan memelihara integritas pribadi dan kejujuran
intelektual.
(4) Setiap mahasiswa wajib menjaga kewibawaan Institut serta menjunjung tinggi
kebudayaan daerah dan nasional.
(5) Setiap mahasiswa wajib memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan,
ketertiban dan keamanan Institut.
Pasal 72
Organisasi Kemahasiswaan
(1) Organisasi kemahasiswaan adalah wahana dan sarana untuk pengembangan
penalaran, minat, dan bakat dalam rangka membentuk kepribadian yang islami.
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(2) Untuk melaksanakan peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat, kegemaran dan
kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan pada Institut dibentuk
organisasi kemahasiswaan.
(3) Organisasi kemahasiswaan tingkat Institut adalah:
a. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Koordinator Komisariat IBM Bekasi (IMM
KORKOM IBM Bekasi).
b. Dewan Perwakilan Mahasiswa IBM Bekasi (DPM–IBM Bekasi).
c. Badan Eksekutif Mahasiswa IBM Bekasi (BEM–IBM Bekasi).
d. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).
(4) Kegiatan kemahasiswaan tingkat Institut ditekankan pada pengembangan penalaran
dan keilmuan, minat dan kegemaran serta kesejahteraan mahasiswa.
(5) Organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas:
a. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Komisariat Fakultas (IMM-KomFak).
b. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (DPM-F).
c. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEM-F).
(6) Kegiatan kemahasiswaan tingkat fakultas ditekankan pada pengembangan penalaran
dan keilmuan.
(7) Organisasi kemahasiswaan tingkat program studi adalah Himpunan Mahasiswa
Program Studi (HMPS).
(8) Kegiatan Kemahasiswaan tingkat program studi ditekankan pada pengembangan
profesi keilmuan.
(9) Struktur, mekanisme, dan tata kerja organisasi kemahasiswaan secara rinci diatur
dalam ketentuan tersendiri.
Pasal 73
Alumni
(1) Alumni IBM Bekasi adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan studi pada jenjang
pendidikan dan program studi tertentu di IBM Bekasi.
(2) Alumni IBM Bekasi dihimpun dalam ikatan keluarga alumni Institut yang memiliki
tanggung jawab moral untuk menjaga nama baik almamater.
(3) Pembentukan organisasi alumni bertujuan untuk membina hubungan dengan IBM
Bekasi dalam upaya untuk menunjang pencapaian tujuan IBM Bekasi.
(4) IBM Bekasi dapat membantu para alumni dalam mendapatkan pekerjaan melalui
pemberian informasi dan bentuk-bentuk lain.
Pasal 74
Persatuan Orang Tua Mahasiswa
(1) Persatuan Orang tua Mahasiswa (POMA) dapat dibentuk di Institut untuk
mendukung peningkatan pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi
Muhammadiyah.
(2) Pembentukan POMA disahkan dengan Surat Keputusan Rektor.
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BAB X
KERJASAMA
Pasal 75
Pokok-Pokok Kerjasama
(1) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan, IBM Bekasi dapat melakukan
kerjasama dengan pedidikan tinggi atau lembaga lain, baik dari dalam maupun luar
negeri.
(2) Kerjasama yang dilakukan bersifat kelembagaan dan Rektor sebagai penanggung
jawab.
(3) Kerjasama yang dilakukan bersifat saling menguntungkan, tidak bertentangan
dengan ajaran Islam, kepentingan nasional, dan peraturan perundangan yang berlaku.
Pasal 76
Tujuan Kerjasama
Kerjasama dilakukan dengan tujuan untuk:
(1) Mengembangkan terealisasinya visi dan misi IBM Bekasi.
(2) Meningkatkan dan mengembangkan kinerja IBM Bekasi dalam rangka memelihara,
membina, memberdayakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan
seni.
(3) Meningkatkan tersedianya sumber daya insani yang bermutu dalam kerangka
pengembangan kualitas dan wawasan akademik.
(4) Meningkatkan pemanfaatan sumber daya secara lebih efektif dan efisien.
(5) Meningkatkan kelancaran alih ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.
(6) Memberikan manfaat bagi pengembangan daerah dan kehidupan masyarakat.
Pasal 77
Bentuk Kerjasama
(1) Kerjasama yang dilakukan dapat berupa:
a. Manajemen perguruan tinggi.
b. Kegiatan pendidikan dan pengajaran.
c. Kegiatan penelitian.
d. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
e. Penerbitan.
f. Kegiatan lain.
(2) Bentuk kerjasama yang dilakukan Institut dapat berwujud kerjasama manajemen,
program kembaran, program pemindahan kredit, tukar-menukar dosen atau
mahasiswa, pemanfaatan sumber daya dalam pelaksanaan akademik, penerbitan
karya ilmiah, pelatihan, pengembangan studi Islam, dan kerjasama lain yang
dipandang perlu.
(3) Tata cara dan bentuk kerjasama secara terinci diatur dalam ketentuan tersendiri.
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Pasal 78
Ketentuan Kerjasama
(1) Apabila terjadi ketidaksepakatan di internal PP Muhammadiyahan dan atau PP
Muhammadiyah dengan IBM Bekasi dan atau antara civitas akademika yang
memungkinkan akan menganggu jalannya penyelenggaraan pendidikan tinggi
dilingkungan PP Muhammadiyah atau IBM Bekasi maka dilaksanakan musyawarah.
(2) Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka PP Muhammadiyah sebagai
badan penyelenggara perguruan tinggi mempunyai hak mengambil keputusan
sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
Pasal 79
Pembiayaan Kerjasama
(1) Pembiayaan kerjasama yang dilakukan IBM Bekasi dengan perguruan tinggi atau
lembaga lain dapat berupa hibah (bantuan murni), pinjaman, dan pembiayaan
bersama sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
(2) Kerjasama dalam bentuk pembiayaan hibah atau pembiayaan bersama dikenakan
institusional fee tertentu yang diatur tersendiri.

BAB XI
SARANA DAN PRASARANA
Pasal 80
Sarana dan Prasarana
(1) Semua sarana dan prasarana yang dimiliki IBM Bekasi milik PP Muhammadiyah.
(2) Pengadaan sarana dan prasarana dilakukan oleh Badan Pembina Harian dan Pimpinan
Institut berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Institut.
(3) Rektor diperkenankan mencari dan menerima sumbangan sarana dan prasarana dari
instansi lain dengan melaporkan kepada PP Muhammadiyah.
(4) Penggunaan, inventarisasi, dan pemeliharaan sarana dan prasarana menjadi tanggung
jawab Pimpinan Institut.
(5) Pengembangan sarana dan prasarana diarahkan untuk mendukung kelancaran dalam
penyelenggaraan dan peningkatan kualitas akademik.
(6) Penghapusan sarana dan prasarana dilakukan oleh Badan Pembina Harian dan
Pimpinan Institut sesuai dengan peraturan PP Muhammadiyah.
(7) Sistem pengelolaan sarana dan prasarana diatur dalam ketentuan tersendiri oleh
Rektor dengan persetujuan PP Muhammadiyah.
(8) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dari masyarakat, pemerintah dan
atau pihak luar yang di luar penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Institut diatur dalam Peraturan Rektor.
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(9) Sistem akuntansi dan pelaporan sarana dan prasarana IBM Bekasi diatur dalam
Peraturan Rektor.

BAB XII
KEUANGAN DAN KEKAYAAN IBM BEKASI
Pasal 81
Sumber Keuangan
(1) Sumber keuangan Institut berasal dari:
a. Hasil usaha PP Muhammadiyah/Badan Pembina Harian.
b. Dana pengembangan, SPP, dan penerimaan lain dari mahasiswa.
c. Bantuan perorangan, lembaga swasta, dan pemerintah.
d. Penerimaan wakaf, zakat, infak dan sodaqoh.
e. Penerimaan lain yang halal, sah, dan tidak mengikat baik dari dalam maupun luar
negeri.
(2) Institut menghimpun dana abadi yang berasal dari:
a. Anggaran Pendapan dan Belanja (APB).
b. Sisa APB.
c. Tabungan yang direncanakan.
d. Usaha-usaha lain yang dihasilkan institut, fakultas dan unit-unit usaha.
(3) Dana abadi dikelola oleh lembaga tersendiri.
Pasal 82
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
(1) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Institut disusun dalam bentuk
anggaran Rutin, anggaran pengembangan akademik, dan dana abadi.
(2) RAPB Institut disusun oleh Pimpinan Institut dan BPH serta disahkan menjadi
Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Institut oleh Majelis Diktilitbang setelah
mendapat persetujuan Senat Institut.
(3) Realisasi penggunaan anggaran rutin, anggaran pembangunan, anggaran
pengembangan akademik, dan dana abadi dilakukan oleh Rektor, yang
pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada Wakil Rektor Bidang Administrasi dan
keuangan.
(4) Realisasi penggunaan anggaran yang sudah disyahkan, diatur sesuai dengan skala
prioritas.
(5) Laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Institut disampaikan kepada
Majelis Diktilitbang melalui BPH setiap tahun setelah mendapat persetujuan Senat
Institut.
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Pasal 83
Pengelolaan Keuangan
(1) Segala bentuk penerimaan berupa uang dan barang bergerak/tidak bergerak yang
melalui dan atas nama institut, fakultas, dan unit-unit yang ada adalah kekayaan
institut.
(2) Seluruh kekayaan institut secara hukum adalah milik PP Muhammadiyah.
(3) Pimpinan Institut menyelenggarakan sistem akuntansi terpadu berdasarkan peraturan
yang berlaku.
(4) Penerimaan, penyimpanan, dan penggunaan dana, serta akuntansi keuangan Institut
disusun oleh Rektor dengan pertimbangan Senat Institut.
Pasal 84
Sistem Pelaporan
(1) Dalam waktu 1 (satu) bulan setelah tahun buku ditutup, Rektor wajib menyampaikan
laporan keuangan tahunan dan laporan akademik tahunan kepada Senat Institut
dengan tembusan kepada PP Muhammasiyah melalui Badan Pembina Harian.
(2) Laporan keuangan Tahunan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan
yang berlaku.
Pasal 85
Pengawasan Keuangan
(1) Pengawasan pelaksanaan anggaran dan kekayaan institut dilakukan oleh tim
pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang terdiri dari:
a. Atasan langsung (pengawasan melekat).
b. Internal Audit yang dibentuk oleh pimpinan institut.
c. Ekternal Audit dilakukan oleh LPPK (Lembaga Pembina dan Pengawasan
Keuangan) PP Muahmmadiyah dan Akuntan Publik.
(2) Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah melakukan pengawasan
keuangan institut yang teknis pelaksanaannya dilimpahkan kepada Lembaga
Pembinaan dan Pengawasan Keuangan (LPPK) Muhammadiyah.

BAB XIII
SISTEM PENJAMINAN MUTU
Pasal 86
Penjaminan Mutu
System penjaminan mutu IBM Bekasi:
(1) Sistem penjaminan mutu berdasarkan kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi
yang dilaksanakaan oleh Lembaga Penjaminan Mutu yang disyahkah oleh Rektor,
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(2) Standar Nasional Pendidikan Tinggi merupakan satuan standar yang meliputi standar
nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, standar pengabdian kepada
masyarakat, standar dalam bidang akademik dan nonakademik,

BAB IV
BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN
Pasal 87
Penetapan Peraturan
(1) Bentuk dan tata urutan peraturan IBM Bekasi terdiri dari:
a. Statuta Institut.
b. Peraturan Institut.
c. Peraturan Rektor.
d. Keputusan Rektor.
e. Peraturan pelaksana lainnya.
(2) Statuta merupakan peraturan tertinggi disusun oleh Pimpinan Institut, Senat Institut
dan Badan Pembina Harian, ditetapkan oleh Majelis Diktilitbang.
(3) Peraturan Institut merupakan peraturan di bawah Statuta yang disusun oleh Rektor
dengan persetujuan Senat Institut.
(4) Peraturan Rektor adalah peraturan yang dibuat oleh Rektor sebagai pelaksanaan
operasional.
(5) Keputusan Rektor adalah putusan yang dibuat oleh Rektor dalam bidang-bidang
tertentu.
(6) Peraturan pelaksana lainnya adalah ketentuan yang dibuat oleh pejabat struktural
sesuai kewenangannya.
Pasal 88
Kode Etik
(1) Civitas akademika IBM Bekasi wajib menjunjung tinggi akhlak islami.
(2) Civitas akademika IBM Bekasi wajib menjunjung tinggi kode etik profesi dan nilainilai yang dikembangkan institut.
(3) Civitas akademika IBM Bekasi wajib menjaga nama baik institut.
Pasal 89
Sanksi
(1) Civitas Akademika IBM Bekasi yang melanggar kode etik, disiplin, tata tertib, dan

peraturan yang berlaku di IBM Bekasi dikenakan sanksi.
(2) Ketentuan dan tata cara pemberian sanksi diatur dalam peraturan tersendiri.
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Pasal 90
Evaluasi, Pengawasan dan Penilaian
(1) Penilaian terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan IBM Bekasi dilakukan sesuai
dengan Peraturan Pemerintah.
(2) Pengawasan dan pembinaan mutu akademik dan ideologi pada IBM Bekasi
dilakukan oleh Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.
(3) Pengawasan penyelenggaraan pendidikan dilakukan untuk penjaminan mutu sebagai
bentuk akuntanbilitas penyelenggara pendidikan.
(4) Evaluasi diri dilakukan sebagai upaya untuk mengarah kepada standar minimal
penyelenggaraan perguruan tinggi dan sebagai tolak ukur terhadap pencapaian visi,
misi, tujuan, dan strategi yang telah ditetapkan.
(5) Evaluasi akademik penyelenggaraan program studi dilakukan setiap akhir semester.
(6) Akreditasi sebagai bentuk pengakuan masyarakat dilakukan dengan
mengikutsertakan program studi dan institusi dalam akreditasi yang diselenggarakan
oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 91
Ketentuan Peralihan
(1) Hal-hal yang belum diatur dalam statuta ini tetapi sudah ada ketentuan di dalam
Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Tinggi, Pedoman Pimpinan Pusat
Muhammadiyah tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah, dan lain-lain yang
berkaitan dengan penyelenggaraan PTS/PTM dinyatakan tetap berlaku dan menjadi
pedoman operasional.
(2) Dalam hal-hal tertentu, untuk kemaslahatan institut, Rektor dapat mengambil
kebijakan khusus.
(3) Perubahan statuta dilakukan oleh Badan Pembina Harian atas usul Rektor melalui
pertimbangan Senat Institut.
(4) Hal-hal yang belum tercantum dalam statuta ini akan diatur dalam peraturan
tersendiri yang ditetapkan Rektor.
(5) Statuta ini dapat ditinjau kembali setelah 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal
ditetapkan.
Pasal 92
Aturan Tambahan
(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Statuta ini akan diatur kemudian dalam peraturan
sesuai dengan Statuta ini dan peraturan perundangan yang berlaku.
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(2) Jika terjadi perbedaan penafsiran dalam memahami Statuta ini, maka penafsiran yang
sah dilakukan oleh pihak IBM Bekasi.

BAB XVI
PENUTUP
Pasal 93
Kedudukan Statuta
Statuta IBM Bekasi adalah merupakan pedoman penyelenggaraan operasional IBM
Bekasi dan merupakan norma hukum yang mengikat kepada penyelenggara dan civitas
akademika.
Pasal 94
Masa Berlaku Statuta
Statuta ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Bekasi
Tanggal
: 19 Jumadil Awal 1440 H
25 Januari
2019 M
Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi
Rektor,

Dr. H. Jaenudin, S.Ag., M.Pd.
NIDN. 0425017401
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