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STATUTA 

INSTITUT AGAMA ISLAM 

AL MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA 

 

Bismillahirrahmanirrahim 

 

MUQADDIMAH 

 

 Manusia diciptakan oleh Allah dalam bentuk laki-laki dan perempuan, 

dijadikan berbangsa-bangsa / bersuku-suku agar saling kenal mengenal. Penciptaan 

manusia sebagai kholifah dengan potensi yang diberikan oleh Allah dimaksudkan 

untuk dimanfaatkan menurut ketentuan yang telah ditetapkan sesuai petunjuk. 

 Potensi yang dimiliki manusia harus dikembangkan agar alam ini dapat 

dikelola, sehingga mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kehidupan 

manusia sesuai ketentuan yang telah digariskan oleh Allah SWT. 

 Pengembangan potensi manusia dilakukan melalui proses pendidikan yang 

terencana dengan baik yang dikelola dalam suatu sistem yang kita kenal dengan sistem 

Pendidikan Nasional salah satu tugas pokok bangsa Indonesia adalah mencerdaskan 

kehidupan bangsa yang merupakan komitmen nilai yang disepakati bersama. 

 IAI Al Mawaddah Warrahmah Kolaka tanggung jawabnya sebagai lembaga 

pendidikan tinggi memikul tanggung jawab untuk mencerdaskan manusia melalui 

pendidikan yang sekaligus sebagai fungsi da`wah yang pada akhirnya akan melahirkan 

sarjana yang beriman, berilmu, dan bertaqwa kepada Allah SWT. 

 Untuk melaksanakan fungsi dan tanggung jawab Institut Agama Islam (IAI) Al 

Mawaddah Warrahmah, maka diperlukan suatu landasan dasar yang disusun dalam 

bentuk STATUTA Institut Agama Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB I 
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KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam statuta ini yang dimaksud dengan  : 

(1) Pendidikan Nasional adalah Pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa 

Indonesia dan yang berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

(2) Pendidikan Tinggi adalah Pendidikan pada jalur pendidikan sekolah pada jenjang 

yang lebih tinggi dari pada pendidikan menengah dijalur pendidikan tinggi. 

(3) Perguruan tinggi adalah suatu pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan 

tinggi. 

(4) Institut adalah Institut Agama Islam (IAI) Al Mawaddah Warrahmah Kolaka. 

(5) Dewan penyantun (Dewan yayasan) terdiri dari tokoh masyarakat yang diangkat 

untuk ikut mengasuh dan membantu menyelesaikan permasalahan di IAI Al 

Mawaddah Warrahmah Kolaka. 

(6) Dewan Senat adalah organ Institut Agama Islam Al Mawaddah Warrahmah yang 

menetapkan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang  

akademik 

(7) Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan 

mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi 

dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi 

(8) Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang 

memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis 

pendidikan akademik pendidikan profesi, dan vokasi 

(9) Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat 

LPMPI adalah unsur pelaksana untuk melaksanakan urusan penjaminan mutu 

pelaksanaan akademik Perguruan Tinggi 

(10) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang selanjutnya 

disingkat LPPM adalah unsur pelaksana dan penanggungjawab dalam kegiatan  

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam ruang lingkup Institut 

Agama Islam Al Mawaddah Warrahmah 

(11) BEM  InstitutAgama Islam (IAI) adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi 

mahasiswa pada IAI Al Mawaddah Warrahmah Kolaka. 

(12) Statuta IAI Al Mawaddah Warrahmah Kolaka adalah pedoman dasar 

penyelenggaraan kegiatan yang diipakai sebagai acuan untuk kecerdasan, 

mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai 

dengan tujuan IAI berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan 

umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di IAI Al 

Mawaddah Warrahmah Kolaka.  
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(13) Kurikulum adalah kurikulum yang berlaku di IAI Al Mawaddah Warrahmah 

Kolaka. 

(14) Jenis pendidikan adalah pendidikan tinggi yang dikelompokkan sesuai dengan 

sifat dan kekhususan tujuan. 

(15) Jenjang pendidikan adalah pendidikan tinggi yang berbentuk Institut. 

(16) Program pendidikan adalah program pendidikan Strata Satu (S1) jalur pendidikan 

gelar atau pendidikan akademik. 

(17) Civitas akademik adalah satuan yang terdiri : Rektor dan unsur Rektor, unsur 

fakultas, unsur prodi, dosen, mahasiswa dan staf di lingkungan IAI Al Mawaddah 

Warrahmah Kolaka. 

(18) Rektor adalah organ Institut Agama Islam Al Mawaddah Warrahmah yang 

memimpin penyelenggaraan  dan pengelolaan Institut Agama Islam Al 

Mawaddah Warrahmah Kolaka 

(19) Wakil Rektor adalah para Wakil Rektor di Lingkungan Institut Agama Islam Al 

Mawaddah Warrahmah Kolaka yang bertugas membantu Rektor  

(20) Dekan adalah pimpinan fakultas di Lingkungan Institut Agama Islam Al 

Mawaddah Warrahmah Kolaka yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap 

penyelenggara akadmik di tiap-tiap fakultas  

(21) Wakil Dekan adalah para Wakil Dekan di Lingkungan Institut Agama Islam Al 

Mawaddah Warrahmah yang bertugas membantu Dekan Fakultas masing-

masing. 

(22) Ketua Prodi adalah pimpinan Prodi di Lingkungan Institut Agama Islam Al 

Mawaddah Warrahmah Kolaka yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap 

penyelenggara akadmik di tiap-tiap prodi  

(23) Sekretaris Prodi adalah para sekretaris Prodi di Lingkungan Institut Agama Islam 

Al Mawaddah Warrahmah yang bertugas membantu Ketua Prodi  masing-

masing. 

(24) Staf  TU Prodi adalah para pengelola sistem administrasi di Prodi Institut Agama 

Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka. 

(25) Dosen adalah tenaga pendidik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya di 

angkat oleh Ketua yayasan dengan tugas utama mengajar di IAI Al Mawaddah 

Warrahmah Kolaka. 

(26) Penasehat akademik adalah para dosen yang ditunjuk dan ditugaskan untuk 

melakukan pendampingan terhadap mahasiswa dalam menentukan rencana studi 

menyeluruh pada awal studi, mengisi KRS, dan mengesahkannya 

(27) Tenaga Kependidikan dan tenaga penunjang Akademik IAI Al Mawaddah 

Warrahmah Kolaka 

(28) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada IAI Al 

Mawaddah Warrahmah Kolaka. 
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(29) Alumni adalah mahasiswa yang telah menamatkan  pendidikan dari Institut IAI 

Al Mawaddah Warrahmah Kolaka. 

(30) Pendidikan Akademik adalah sistem pendidikan akademik di IAI Al Mawaddah 

Warrahmah Kolaka. 

(31) Pendidikan Profesional adalah pendidikan tinggi yang dia arahkan terutama  pada 

kesiapan penerapan keahlian tertentu. (Haruskah ada)??? 

(32) Kebebasan akademik termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi 

keilmuan adalah kebebasan yang dimiliki anggota civitas akademik untuk 

melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab dan mandiri. 

(33) Kebebasan mimbar akademik adalah bagian dari kebebasan akademik yang 

memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat secara bebas di 

perguruan tinggi sesuai norma dan kaidah kelimuan. 

(34) Otonomi keilmuan adalah pedoman dalam rangka pengembangan dan teknologi 

bagi Institut dan civitas akademik. 

(35) Otonomi pengelolaan adalah kewenangan Rektor Institut sebagai penanggung 

jawab dalam memberikan arahan, kebijaksanaan umum, penerapan peraturan, 

norma dan tolak ukur penyelenggaraan pendidikan atas dasar keputusan senat 

Institut, yang dibidang akademik bertanggung jawab kepada Menteri serta di 

bidang administrasi keuangan bertanggung jawab kepada yayasan badan 

penyelengaraan Institut. 

(36) Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah dasar penyelenggaraan perguruan tinggi 

yang terdiri atas pendidikan mengajar penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat. 

(37) Menteri adalah menteri yang bertangggung jawab di bidang pendidikan nasional. 

(38) Badan penyelenggaraan pendidikan adalah Institut Agama Islam (IAI) Al 

Mawaddah Warrahmah Kolaka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

VISI, MISI DAN TUJUAN 
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Pasal 2 

 

(1) Mewujudkan IAI Al Mawaddah Warrahmah Kolaka menjadi Perguruan Tinggi 

Islam berbasis pesantren yang dapat bersaing di tingkat global di tahun 2027. 

(2) Misi Institut Agama Islam (IAI) Al Mawadah Warrahmah Kolaka adalah  

1. Menyelenggarakan pendidikan yang mengedepankan pada pembinaan 

spiritual, intelektual dan emosional  

2. Menyelenggarakan     kegiatan    penelitian    dan    menerapkan     serta 

menyebarluaskan ilmu untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia. 

3. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan penelitian dan pengabdian. 

4. Mencetak sarjana yang kompetitif di masyarakat dan di lingkungan kerja 

(3) Tujuan Institut Agama Islam (IAI) Al Mawaddah Warrahmah Kolaka adalah 

membentuk cendekiawan Muslim yang berkualitas, bermanfaat bagi masyarakat, 

menguasai iptek, dan ilmu keislaman serta mampu menerapkan nilai-nilai Islam 

dan berdaya saing tinggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

I D E N T I T A S 
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Pasal 3 

Nama dan Tempat 

 

(1) Institut ini bernama Institut Agama Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka atau 

disingkat IAI (Al Mawaddah Warrahmah Kolaka ). 

(2) Institut ini bertempat dan berkedudukan di jl.Pondok Pesantren No.10 Kelurahan 

Lamokato, KecamatanKolaka, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. 

 

Pasal 4 

Pendirian 

(1) Institut didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 48 tanggal 31 juli 2001. 

(2) Institut ini mulai beroprasi tanggal berdasarkan surat keputusan Mendikbud / 

Dirjen Depdikbud. 

 

Pasal 5 

Azas, Fungsi dan Tujuan 

(1) Institut berazaskan Islam. 

(2) Fungsi Institut adalah mengembangkan kemampuan, meningkatkan  mutu 

kehidupan dan martabat manusia ke jalan yang diridhoi oleh Allah SWT dalam 

rangka mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional.. 

(3) Tujuan Institut adalah : 

Tujuan Institut Agama Islam (IAI) Al Mawaddah Warrahmah Kolaka adalah 

membentuk cendekiawan Muslim yang berkualitas, bermanfaat bagi masyarakat, 

menguasai iptek, dan ilmu keislaman serta mampu menerapkan nilai-nilai Islam 

dan berdaya saing tinggi 

(4) Penyelenggaraan kegiatan untuk mencapai kegiatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) berpedoman pada : 

a. Tujuan Pendidikan Nasional. 

b. Kaidah, moral dan etika ilmu pengetahuan. 

c. Kepentingan masyarakat 

d. Memperhatikan minat, kemampuan dan prakarsa pribadi. 

e. Pola ilmiah pokok universal 

(5) Pola ilmiah pokok sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf (e)  didukung pola ilmiah 

pokok IAI Al Mawaddah Warrhamah Kolaka  

 

 

Pasal 6 

Lambang / Logo 
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(1) Lambang / logo Sekolah Tinngi Agama Islam (IAI), terdiri dari : 

a. Kitab 

b. Pena 

c. Nur (Cahaya) 

d. Bola Dunia 

e. Pancasila 

(2) Keseluruhan lambing / logo menggambarkan makna ketinggian moral dan 

intelegensi dalam persatuan mengabdi dalam kecerdasan kehidupan berbangsa 

melalui da`wah dan pendidikan yang diwujudkan dalam Tri Dharma Perguruan 

Tinggi. 

 

Pasal 7 

Bendera / Vandel 

(1) Institut Al Mawaddah Warrahmah Kolaka memiliki bendera yang berbentuk Bola 

dunia 150 cm x 90 cm, berwarna hijau, logo dan huruf berwarna yang mengandung 

arti keseluruhan dan kesuburan generasi pelanjut sebagai Rahmatan lil Alamin. 

(2) IAI Al Mawadah Warrahmah Kolaka memiliki vandal yang berbentuk prisai 

persegi lima panjang berwarna hijau kuning yang mengandung arti berasaskan 

pancasila mengabdi pada Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk mencapai 

masyarakat adil makmur dan diridhoi Allah SWT. 

 

 Pasal 8 

Hymne dan Mars 

(1) IAI Al Mawaddah warrrahmah Kolaka memiliki hymne dan mars yang di namakan 

hymne – mars perguruan tinggi yang dikumandangkan pada acara resmi di 

lingkungan IAI Al Mawadah Warrahmah Kolaka. 

 

Pasal 9 

Busana Akademik 

(1) Busana akademik IAI Al Mawddah Warrahmah Kolaka  

a. Toga, topi dan kalung bagi pejabat Rektor dan Guru besar 

b. Toga, topi dan selempang bagi Wisudawan wisudawati. 

 

 

 

BAB IV 

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN  

DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 
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Pasal 10 

Tridarma Perguruan tinggi 

(1) IAI Al Mawaddah Warrahmah menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat. 

(2) Pendidikan merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan manusia terdidik 

untuk mewujudkan tujuan pendidikan tinggi.  

(3) Penelitian merupakan penelitian telaah taat kaidah dalam upaya untuk 

mencerminkan kebenaran dan meyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan,  

teknologi dan kesenian.  

(4) Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang memanfaatkan ilmu 

pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan pemikiran dan tindakan nyata 

demi kemajuan masyarakat. 

Pasal 11 

Sistem Penyelenggaraan Pendidikan 

(1) Pendidikan tinggi diselenggarakan melalui proses pembelajaran yang 

mengembangkan kemajuan belajar mandiri. 

(2) Dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dapat di lakukan kuliah, seminar, 

simposium, diskusi panel, lokakarya, praktikum, dan kegiatan ilmiah lainnya. 

(3) Pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada dasarnya untuk 

memupuk kemampuan dan kemauan peserta didik untuk belajar sepanjang hayat 

baik ditinjau dari penerapan keahlian maupun peran sertanya sebagai warga 

masyarakat. 

(4) Kuliah merupakan proses belajar mengajar yang dapat meliputi komunikasi 

langsung atau tidak langsung, praktikum, eksperimen, dan pemberian tanpa 

akademik lain. 

(5) Simposium merupakan pertemuan terbuka dengan beberapa pembicara yang 

menyampaikan ceramah pendek mengenai aspek yang berbeda tetapi saling 

berkaitan tentang suatu masalah.  

(6) Seminar merupakan pertemuan ilmiah yang dengan sistematis mempelajari suatu 

topik khusus dibawah pimpinan seorang ahli dan berwenang dalam bidang 

tersebut.  

(7) Diskusi panel merupakan forum pertukaran pikiran yang di lakukan oleh 

sekelompok orang di hadapan sekelompok hadirin mengenai suatu masalah 

tertentu yang telah di siapkan. 

(8) Lokakarya merupakan pertemuan yang bertujuan untuk meningkatkan 

kemampuan dan keterampilan peserta dengan menggunakan berbagai jenis metode 

pertemuan ilmiah. 
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Pasal 12 

Sistem Penyelenggaran Penelitian 

(1) Penelitian sebagai kegiatan ilmiah dilakukan berdasarkan pada paradigma tertentu 

dan berdampak pada penetapan permasalahan atau isu yang di anggap signifikan 

dan layak untuk dikaji, serta menggunakan metodologi penelitian sesuai dengan 

kaidah ilmiah untuk menemukan jawaban, solusi dan pemecahan masalah. 

(2) Penelitian dilakukan untuk berbagai jenis penelitian dasar dan terapan yang dapat 

dilakukan oleh warga civitas akademika. 

(3) Penelitian dilakukan berdasarkan Standar Nasional Penelitian dan standar PKM 

yang telah ditetapkan oleh LPPM 

(4) Khusus untuk mahasiswa, penelitian dilakukan dengan baik untuk 

mengembangkan wawasan berfikir maupun untuk tujuan khusus seperti 

penyusunan skripsi. 

(5) Hasil-hasil penelitian merupakan hak dan kewajiban dari pendiri untuk 

mempublikasi ataupun untuk memanfaatkannya 

(6) Hasil-hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan hak atas 

intelektual (HAKI) yang dilindungi oleh undang-undang dan tanggung jawab 

berada pada peneliti. 

Pasal 13 

Sistem Penyelenggaran Pengabdian Kepada Masyarakat 

(1) Pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan secara melembaga atau 

perorangan. 

(2) Penelitian dilakukan berdasarkan Standar Nasional Pengabdian Kepada 

Masyarakat dan standar PKM yang telah ditetapkan oleh LPPM 

(3) Bentuk-bentuk pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui kegiatan : 

a. Kuliah kerja nyata 

b. Magang 

c. Kuliah kerja usaha 

d. Bakti sosial 

e. Rema kerja mahasiswa 

f. Bentuk-bentuk lain sesuai kebutuhan. 

(4) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat dilakukan sesuai dengan sifat 

pengetahuan dan tujuan Institut. 

(5) Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diatur dalam ketentuan 

tersendiri dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku. 

Pasal 14 

Bahasa Pengantar 
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(1) Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan menggunakan Bahasa Indonesia sebagai 

bahasa pengantar. 

(2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam 

menyampaikan pengetahuan, pelatihan dan keterampilan yang pelaksaannya 

ditetapkan sesuai ketentuan yang belaku.  

(3) Bahasa Asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam 

menyampaikan pngetahuan, pelatihan dan keterampilan yang pelaksanaannya di 

tetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Pasal 15 

Tahun Akademik 

(1) Tahun Akademik penyelenggaraan pendidikan dimulai pada bulan Agustus 

(2) Tahun akademik dibagi dalam minimum  2 (dua) semester yang masing-masing 

terdiri atas 16 minggu. 

(3) Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan wajib diadakan upacara wisuda. 

(4) Sejauh diperlukan dapat di selenggarakan  kegiatan semester “pendek” antara 2 

(dua) semester “regular” yang ekuivalen dengan semester “reguler” sesuai dengan 

pengertian satuan kredit semester (SKS). 

(5) Selain upacara wisuda dapat dilakukan upacara Dies Natalis. 

 

Pasal 16 

Administrasi Akademik 

(1) Administrasi kredit IAI Al Mawaddah Warrahmah Kolaka diselenggarakan dengan 

menerapkan sistem kredit semester (SKS). 

(2) Sistem kredit semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dimana 

beban studi mahasiswa, beban kerja tenaga pengajar dan beban penyelenggara 

program lembaga pendidikan dinyatakan dalam satuan kredit semester (SKS).  

(3) Satuan kredit semester (SKS) adalah besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha 

menyelesaikan keberhasilan akademik yang bersangkutan. Dalam setiap semester 

Reguler 1 (satu) SKS sama dengan beban studi seminggu berupa : 

a) 1 (satu) jam tatap muka 

b) 1 (satu) jam kegiatan terstruktur 

c) 1 (satu) jam kegiatan mandiri 

Untuk ukuran waktu 16 (enam belas) minggu efektif. 

(4) Pelaksanaan administrasi akademik lainnya diatur dalam ketentuan tersendiri 

dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku 

 

Pasal 17 

Metode Pendidikan 
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(1) Metode pendidikan dengan cara tatap muka yaitu pendidikan yang dilaksanakan 

dengan mengutamakan komunikasi langsung antara dosen dan mahasiswa. 

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan penggunaan 

berbagai jenis metode belajar mengajar. 

 

Pasal 18 

Jenis, Bentuk dan Jenjang Program 

(1) Jenis pendidikan adalah pendidikan akademik dan pendidikan professional. 

(2) Bentuk perguruan tinggi adalah IAI Al Mawaddah Warrahmah yang 

menyelenggarakan program pendidikan akademik dan professional dalam 

sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian tertentu.  

(3) Jenjang program adalah jenjang program sarjana Strata Satu (S1) jalur gelar dan 

jenjang program Diploma Strata Nol (Nol) atau jalur non gelar. 

 

Pasal 19 

Penerimaan Mahasiswa 

(1) IAI Al Mawaddah Warrahmah Kolaka mengatur dan menyelenggarakan seleksi 

penerimaan mahasiswa baru. 

(2) Penerimaan mahasiswa baru pada IAI Al Mawaddah Warrahmah Kolaka 

diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras dan 

kedudukan sosial. 

(3) Warga Negara asing dapat menjadi mahasiswa di IAI Al Mawaddah Warrahmah 

Kolaka. 

(4) Pedoman pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2)  

tertera pada dokumen standar kemahasiswaan dan akademik yang di sahkan oleh 

Rektor IAI Al Mawaddah Warrahmah 

(5)  Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh menteri. 

 

Pasal 20 

Penyelenggaraan Pendidikan 

(1) Penyelenggaraan pendidikan IAI Al Mawaddah Warrahmah kolaka dalam 

masyarakat yang diselenggarakan oleh yayasan Al Mawaddah Warahmah Kolaka. 

(saran: dihapus saja, karena judul sudah ada pada pasal sebelumnya, atau judul di 

ganti :Penyelenggaraan Pendidikan Oleh Yayasan” antisipasi jika nanti ada 

kegiatan yang tergolong demikian)  

Pasal 21 

Kerja Sama Perguruan Tinggi 
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(1) Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan IAI Al Mawaddah 

Warrahmah Kolaka dapat melakukan kerjasama dalam bidang pendidikan dan 

pengajaran, penelitian, pengabdian kepada  masyarakat dan bentuk-bentuk 

kerjasama lainnya dengan instansi pemerintah dan swasta baik alam maupun luar 

negeri. 

(2) Rincian lebih lanjut mengenai kerjasama diatur dalam peraturan Rektor tersendiri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

K U R I K U L U M 



Statuta IAI Al Mawaddah Warrahmah Kolaka Sultra Page14 
 

 

Pasal 22 

Kurikulum 

(1) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi ataupun bahan 

kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang dinyatakan 

sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di IAI Al Mawaddah 

Warrahmah Kolaka. 

(2) Kurikulum sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian kurikulum 

pendidikan tinggi yang berlaku secara nasional untuk setiap program studi yang 

memuat tujuan pendidikan, isi pengetahuan dan kemampuan minimal yang harus 

dicantum peserta didik dalam penyelesaian suatu program studi. 

 

Pasal 23 

Organisasi Kurikulum 

(1) Organisasi kurikulum adalah penyusun kurikulum untuk mewujudkan tujuan 

pendidikan nasional dengan memperhatikan tahap perkembangan peserta didik dan 

kesesuaiannya dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional, 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan kesenian, serta 

mempertimbangkan integrasi keilmuan Islam sesuai dengan jenis dan jenjang 

masing-masing program studi yang dibina. 

(2) Kurikulum yang diterapkan oleh IAI Al Mawaddah Warrahmah Kolaka 

dilaksanakan sesuai dengan program studi. 

(3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada kurikulum 

yang berlaku secara nasional yang ditetapkan oleh menteri. 

 

Pasal 24 

Isi Kurikulum 

(1) Kurikulum Institut yang menjadi dasar penyelenggaraan program terdiri dari : 

a. Kurikulum nasional atau kurikulum inti. 

b. Kurikulum lokal atau kurikulum inti merupakan pokok bahan kajian dan 

matakuliah yang harus dicapai dalam suatu program studi yang dirumuskan di 

dalam kurikulum yang berlaku secara nasional. 

c. Kurikulum lokal atau kurikulum internasional  merupakan sejumlah bahan 

kajian dan matakuliah dari kurikulum pendidikan tinggi yang merupakan 

tambahan dari kelompok ilmu di dalam kurikulum nasional dan disusun 

dengan memperhatikan keadaan, kebutuhan lingkungan, serta ciri khas Institut. 

d. Pengelompokan mata kuliah di dalam bahan kajian disesuaikan dengan 

ketentuan yang berlaku. 
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e. Kurikulum nasional atau kurikulum inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan oleh Rektor Institut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB VI 

PENILAIAN HASIL BELAJAR 
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Pasal 25 

Sistem Penilaian Hasil Belajar 

(1) Penilaian hasil belajar adalah kegiatan penilaian yang dilakukan oleh setiap dosen 

untuk mengukur, menilai, serta mengevaluasi kemajuan belajar mahasiswa yang 

dilakukan secara berkala dan dapat dilakukan dalam bentuk ujian, pelaksanaan 

tugas serta pengamatan oleh dosen. 

(2) Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, 

ujian akhir program studi, dan ujian Skripsi. 

(3) Penetapan penilaian hasil ujian dilaksanakan sesuai dengan standar penilaian hasil 

belajar yang telah ditetapkan 

(4) Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf A,B,C,D dan E yang masing-

masing bernilai 4,3,2,1, dan 0. 

 

Pasal 26 

Kelulusan Program Pendidikan 

(1) Rektor Institut Agama Islam (IAI) Al Mawaddah Warrahmah Kolaka menetapkan 

mahasiswa putus sekolah berdasarkan kriteria yang berlaku dan ditetapkan oleh 

Rektor Institut melalui pertimbangan senat. 

(2) Syarat kelulusan program pendidikan ditetapkan atas pemenuhan SKS yang telah 

dinyatakan dalam Indeks Prestasi Komulatif (IPK)  minimum. 

(3) IPK minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Rektor 

Institut yaitu sama dengan atau lebih tinggi dari 2,00 (dua koma nol-nol). 

(4) Pemenuhan SKS untuk menyelesaikan program studi (sarjana) sekurang-

kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) SKS dan sebanyak-banyaknya 160 

(seratus enam puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 7 (tujuh) semester. 

(5) Predikat kelulusan (yudisium) disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku yaitu : 

IPK 2,00-2,49  cukup 

IPK 2,50-2,99  Memuaskan 

IPK 3,00-3,49  Sangat Memuaskan 

IPK 3,50-4,00  Cumlaude 

(6) Penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa yang dilakukan secara menyeluruh dan 

berkesinambungan dengan cara yang sesuai dengan karakteristik pendidikan. 

(7) Untuk mendorong pencapaian prestasi akademik yang lebih tinggi dapat 

mengembangkan sistem penghargaan kepada mahasiswa dan lulusan yang 

memperoleh prestasi tinggi.  

BAB VII 

KEBEBASAN AKDEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN 
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Pasal 27 

Kebebasan Akademik 

(1) Kebebasan akademik merupakan kebebasan mimbar akademik dan otonomi 

keilmuan adalah kebebasan yang dimiliki anggota civitas akademik untuk 

melaksanakan kegiatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara 

bertanggung jawab dan mandiri. 

(2) Rektor Institut Agama Islam (IAI) Al Mawaddah Warrahmah Kolaka 

mengupayakan  dan menjamin agar setiap anggota civitas akademik dapat 

melaksanakan kebebasan akademik dalam rangka pelaksanaan tugas dan 

fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi norma 

dankaidah keilmuan. 

(3) Dalam melaksanakan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

setiap anggota civitas akademik harus mengupayakan agar kegiatan serta hasilnya 

meningkatkan pelaksanaan kegiatan akademik di Institut. 

(4) Dalam melaksanakan kebebasan akademik setiap angota civitas akademik harus 

bertanggungjawab secara pribadi sesuai pelaksanaan dan hasilnya sesuai dengan 

norma dan kaidah keilmuan. 

(5) Dalam melaksanakan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Rektor dapat mengizinkan penggunaan sumber daya IAI Al Mawaddah 

Warrahmah sepanjang kegiatan tersebut tidak ditujukan untuk merugikan pribadi 

lain atau semata-mata untuk memperoleh keuntungan materi bagi yang 

melakukan. 

Pasal 28 

Kebebasan Mimbar Akademik. 

(1) Kebebasan mimbar akademik adalah bagian dari kebebasan akademik yang 

memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat secara bebas di 

perguruan tinggi sesuai norma dan kaidah kelimuan. 

(2) Institut Agama Islam Al Mawaddah Warrahmah dapat mengundang tenaga ahli 

dari luar untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan 

kaidah kelimuan dalam rangka kebebasan akademik. 

(3) Pelaksanaan kebebasan akademik diarahkan untuk memantapkan terwujudnya 

pengembangan diri civitas akademik, ilmu pengetahuan teknologi, kesenian, serta 

kemampuan pengintegrasian nilai-nilai Islam dalam ilmu pengetahuan. 

(4) Dalam merumuskan pengaturan pelaksanaan kebebasan akademik, Institut 

berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

 

Pasal 29 
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Otonomi Keilmuan 

(1) Otonomi keilmuan adalah pedoman Institut dan civitas akademik dalam rangka 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

(2) Perwujudan otonomi keilmuan pada IAI Al Mawaddah Warrahmah diatur dan di 

kelola oleh senat Institut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB VIII 
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GELAR, SEBUTAN, LULUSAN PENGHARGAAN DAN SANKSI 

 

Pasal 30 

Gelar Lulusan 

(1) Lulusan pendidikan akademik diberi hak untuk menggunakan gelar akademik dan 

lulusan pendidikan profesional diberi hak untuk menggunakan sebutan profesional    

(2) Gelar akademik dan sebutan profesional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

adalah sarjana, magister dan doktor serta serta ahli pratama, ahli muda, ahli madya 

dan sarjana sains terapan.    

(3) Institut memberikan ijazah kepada lulusan dengan mencantumkan gelar, nama 

bidang keahlian, program dan identitas lainnya sesuai peraturan yang berlaku dan 

ditulis secara lengkap. 

(4) Ukuran, bentuk, isi warna ijazah diatur dengan keputusan Rektor IAI Al 

Mawaddah Warrahmah (Ukuran, bentuk, isi warna ijazah disesuaikan dengan 

aturan Kopertais Wilayah VIII) 

(5) Gelar akademik diberikan kepada lulusan setelah yang bersangkutan memenuhi 

syarat : 

a. Menyelesaikan semua kewajiban pendidikan akademik atau profesional yang 

harus dipenuhi dalam mengikuti suatu program studi. 

b. Menyelesaikan semua kewajiban administrative dan keuangan berkenaan 

dengan program studi yang diikuti. 

(6) Gelar akademik atau sebutan profesional yang diperoleh secara sah tidak dapat 

dicabut atau ditiadakan oleh siapapun. 

(7) Gelar akademik atau sebutan profesional yang digunakan tidak disesuaikan atau 

diterjemahkan menjadi gelar perguruan tinggi di luar negeri. 

 

Pasal 31 

Penghargaan 

(1) IAI AL Mawaddah Warrahmah Kolaka memberikan tanda penghargaan 

(2) Memberikan penhargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan 

pada orang yang berjasa atau pada peserta suatu kegiatan yang dilaksanakan 

Institut.  

(3) Dalam hal persyaratan telah dipenuhi sesuai peraturan perundang-undangan yang 

berlaku di Institut dapat memberikan gelar doktor kehormatan (dokter Honoris 

Caosa) yang prosedur pengusulan pemikiran dan penggunaanya ditetapkan oleh 

menteri. 

Pasal 32 

Sanksi  
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(1) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat dalam statuta ini dan 

peraturan-peraturan lain yang berlaku pada IAI Al Mawaddah Warrahmah dapat 

dikenakan sanksi.  

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam keputusan tersendiri 

yang ditetapkan oleh senat IAI Al MAwaddah Warrahmah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IX 

SUSUNAN ORGANISASI IAI AL MAWADDAH WARRAHMAH 

 

Bagian Pertama 

Organisasi IAI Al Mawaddah Warrahmah  
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Pasal 33 

(1) Organisasi perguruan tinggi terdiri dari : 

a. Yayasan badan penyelenggara IAI Al Mawaddah Warrahmah 

b. Dewan Penyantun  

c. Unsur Rektor  

d. Senat IAI Al MAwaddah Warrahmah  

e. Unsur pelaksanaan Akademik IAI Al Mawaddah Warrahmah 

(a) Fakultas 

(b) Program Studi 

(c) Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengawasan Internal 

(d) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

(2) Unsur pelaksanaan administrasi Biro 

(3) Unsur penunjang, unit pelaksanaan teknis 

(4) Unsur lain yang diperlukan 

 

Bagian Kedua 

Badan penyelenggaraan IAI Al Mawaddah Warrahmah 

 

Pasal 34 

(1) Pendiri IAI Al Mawaddah Warrahmah adalah pencetus ide atau penginisiatif yang 

mengundang dibentuknya badan penyelenggara yayasan sebagai alumni.  

(2) Badan penyelenggaraan IAI Al Mawaddah Warrahmah adalah yayasan Al 

Mawaddah Warrahmah sesuai dengan akte Notaris Nomor 48/2001  

(3) Organisasi yayasan terdiri dari : 

a. Badan Pendiri 

b. Badan Pembina 

c. Badan Pengurus 

d. Badan Pengawas 

 

 

 

 

 

Badan Pendiri 

Pasal 35 
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(1) Badan pendiri adalah pengambil inisiatif dan pencetus ide dalam membentuk 

yayasan untuk penyelenggaraan IAI Al Mawaddah Warrahmah . 

(2) Badan pendiri berfungsi : 

a. Menetapkan arah kebijakan umum penyelenggaraan IAI Al Mawaddah 

warrahmah. 

b. Menyiapkan sarana prasarana yang dibutuhkan pada awal pendiri IAI Al 

Mawaddah Warrahmah. 

c. Menetapkan visi, misi dan tujuan IAI Al Mawaddah Warrahmah  

d. Mengangkat dan memberhentikan badan pengurus 

e. Menyelesaikan masalah yang timbul antara badan pengurus dan Rektor PTS 

(3) Badan pendiri merupakan badan yang terpisah dari badan pengurus. 

 

Badan Pembina 

Pasal 36 

(1) Susunan organisasi Badan Pembina 

a. Ketua 

b. Sekretaris  

c. Bendahara  

d. Lembaga-lembaga 

(2) Badan Pembina berfungsi : 

a. Menjalin hubungan dengan pemerintah, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. 

b. Memberikan pertimbangan usulan struktur tarif yang diajukan oleh Rektor IAI 

Al Mawaddah Warrahmah setelah mendapat persetujuan senat IAI Al 

Mawaddah Warrahmah 

c. Mengangkat dan memberhentikan badan pengurus dan badan pengawas 

d. Memberikan pertimbangan untuk pengangkatan pajak selain ketua 

e. Memberikan pertimbangan bersama senat IAI Al mawaddah Warrahmah 

menetapkan kriteria atau persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan 

tertentu 

f. Memberikan pertimbangan dalam pengangkatan Dewan penyantun IAI Al 

Mawaddah warrahmah 

g. Menerima dan mengevaluasi pertanggung jawaban Rektor IAI Al Mawaddah 

warrahmah baik langsung maupun melalui Badan Pengurus 

(3) Badan Pembina yayasan tidak dibenarkan menjadi Rektor 

(4) Syarat untuk menjadi anggota Badan Pembina adalah syarat umum disesuaikan 

dengan ketentuan yang berlaku dan syarat khusus ditetapkan. 

(5) Kanggotaan Badan Pembina berakhir karena : 

a. Habis masa bakhti 

b. Mengundurkan diri 
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c. Meninggal dunia 

d. Diberhentikan oleh badan Pendiri  yayasan 

(6) Dalam hal terjadi pergantian termasuk pergantian antar waktu tetap 

memperhatikan terpeliharannya kontinuitas kerja 

 

Badan Pengurus 

Pasal 37 

(1) Susunan organisasi  badan pengurus 

e. Ketua 

f. Sekretaris  

g. Bendahara  

h. Lembaga-lembaga 

(2) Badan pengurus berfungsi : 

h. Sebagai penyandang dana untuk pembiayaan IAI Al Mawaddah Warrahmah 

i. Menjabarkan kebijaksanaan yang ditetapkan badan pendiri 

j. Menjalin hubungan dengan pemerintah, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. 

k. Mengesahkan anggaran rencana pendapatan dan belanja (RAPB) IAI Al 

Mawaddah Warrahmah 

l. Mengesahkan usulan struktur tarif yang diajukan oleh Rektor IAI Al 

Mawaddah Warrahmah setelah mendapat persetujuan senat IAI Al Mawaddah 

Warrahmah 

m. Memberikan pertimbangan untuk pengangkatan pajak selain Rektor 

n. Menetapkan aturan kepegawaian, struktur pengggajian, pengangkatan dosen 

dan administrasi 

o. Menerima bantuan dari pihak lain 

p. Bersama senat IAI Al mawaddah Warrahmah menetapkan kriteria atau 

persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan tertentu 

q. Memberikan pertimbangan dalam pengangkatan Dewan penyantun IAI Al 

Mawaddah warrahmah 

(3) Badan pengurus yayasan tidak dibenarkan menjadi Rektor 

(4) Menetapkan pendirian pengembangan IAI Al Mawddah Warrahmah 

(5) Menetapkan kebijakan Lembaga, Mengesahkan Statuta rencana untuk 

pengembangan (RIP) dan rencana srategi (Renstra) IAI Al Mawaddah Warrahmah 

(6) Menyediakan sarana prasarana yang dibutuhkan IAI Al Mawaddah Warrahmah 

(7) Masa bakti pengurus Badan Pengawas adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat 

kembali 

(8) Syarat untuk menjadi anggota Badan Pengurus adalah syarat umum disesuaikan 

dengan ketentuan yang berlaku dan syarat khusus ditetapkan. 

(9) Kanggotaan Badan Pengurus berakhir karena : 
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e. Habis masa bakhti 

f. Mengundurkan diri 

g. Meninggal dunia 

h. Diberhentikan oleh badan Pembina 

(10) Dalam hal terjadi pergantian termasuk pergantian antar waktu tetap 

memperhatikan terpeliharannya kontinuitas kerja 

 

Badan Pengawas 

Pasal 38 

(1) Susunan organisasi Badan Pengawas: 

a. Ketua  

b. Sekretaris  

c. Bendahara 

d. Anggota  

(2) Pengawas di angkat dan diberhentikan oleh badan pembina  

(3) Kepengurusan Badan Pengawas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

badan pengurus yayasan 

(4) Anggota Badan Pengawas tidak dibenarkan menjadi Rektor IAI Al Mawaddah 

Warrahmah  

(5) Badan Pengawas bertugas sebagai pengawas langsung tugas badan pengurus 

dalam pengawasan penyelenggaraan IAI Al Mawaddah Warrahmah 

(6) Masa bakti pengurus Badan Pengawas adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat 

kembali 

(7) Badan Pengawas berkedudukan di Kolaka Kab. Kolaka 

(8) Badan Pengawas bertanggung jawab kepada Badan Pembina 

(9) Badan Pengawas berfungsi : 

a. Menerima, mengevaluasi pertanggung jawaban rutin Rektor IAI Al 

Mawaddah Warrahmah 

b. Memberikan laporan pelaksanaan pendidikan kepada menteri jika diminta 

dan keadaan tersebut harus dilaporkan kepada badan pengurus 

c. Menerima, mengevaluasi usulan yang diajukan Rektor IAI Al Mawaddah 

Warrahmah 

d. Mengevaluasi usulan-usulan Rektor IAI Al Mawaddah Warrahmah 

menyangkut RAPB, struktur tarif pejabat yang akan diangkat, dosen dan 

tempat kependidikan lainnya, tenaga Administrasi dan usulan-usulan lainnya 

untuk memperoleh pertimbangan dan persetujuan badan pengurus.  

(10) Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (9), 

susunan hasil evaluasi dilaksanakan dalam bentuk tertulis dan di dokmentasikan 
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(11) Syarat untuk menjadi anggota Badan Pengawas adalah syarat umum disesuaikan 

dengan ketentuan yang berlaku dan syarat khusus ditetapkan. 

(12) Kanggotaan Badan Pengawas berakhir karena : 

i. Habis masa bakhti 

j. Mengundurkan diri 

k. Meninggal dunia 

l. Diberhentikan oleh badan Pembina  yayasan 

(13) Dalam hal terjadi pergantian termasuk pergantian antar waktu tetap 

memperhatikan terpeliharannya kontinuitas kerja. 

 

Penyelesaian Perselisihan 

Pasal 39 

(1) Apabila terjadi perselisihan antar unsur-unsur yang ada pada IAI Al Mawaddah 

Warrahmah maka selesaikan melalui musyawarah mufakat berdasar ukhuwah 

Islamiyah 

(2) Apabila musyawarah mufakat tidak dapat tercapai maka menteri bersama BP-PTS 

(yayasan) dan Ketua PTS membentuk panitia untuk menyelesaikan perselisihan. 

 

Bagian Ketiga 

Dewan Penyantun  

Pasal 40 

(1) Dewan penyantun adalah dewan yang beranggotakan tokoh-tokoh masyarakat 

yang diadakan untuk membantu pengembangan IAI Al Mawaddah Warrahmah  

(2) Dewan penyantun mempunyai tugas : 

a. Pengasuh antara masyarakat, instansi pemerintah dan badan-badan lainnya 

dengan Institut 

b. Membantu memecahkan permasalahan IAI Al Mawaddah Warrahmah 

c. Membantu mengembangkan IAI Al Mawaddah Warrahmah  

d. Menampung aspirasi dan mendorong partisipasi masyarakat dan 

meningkatkan peranan dan pengembangan IAI Al Mawaddah Warrahmah 

(3) Anggota dewan penyantun disesuaikan dengan kebutuhan 

 

 

 

 

 

Bagian Keempat 

Rektor dan Unsur Rektor 
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Pasal 41 

 

(1) Rektor IAI adalah pimpinan tertinggi di IAI Al Mawaddah Warrahmah Kolaka. 

(2) Dalam menjalankan tugasnya Rektor dibantu oleh empat Wakil Rektor. 

(3) Rektor IAI Al Mawaddah Warrahmah Kolaka memiliki tugas : 

a. Memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiwa, tenaga administrasi, 

serta hubungan dengan lingkungan;  

b. Memelihara dan mengembangkan kehidupan kampus yang harmonis dan 

menciptakan kondisi yang mendorong gairah belajar dalam semangat 

pendidikan; 

c. Membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi, badan swasta dan 

masyarakat, terutama yang menyangkut bidang tanggung jawabnya serta 

membina pengembangan Institut 

(4) Wakil Rektor IAI Al Mawaddah Warrahmah Kolaka memiliki tugas : 

a. Wakil  Rektor dalam bidang akademik selanjutnya disebut Wakil Rektor I; 

b. Wakil Rektor bidang Administrasi Umum dan Keuangan selanjutnya disebut 

Wakil Rektor II; 

c. Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan selanjutnya disebut Wakil Rektor III; 

d. Wakil Rektor bidang kerjasama selanjutnya disebut Wakil Rektor IV 

(5) Syarat calon rektor dan wakil rektor diatur pada peraturan tersendiri 

 

Bagian Kelima 

Senat IAI Al Mawaddah Warrahmah  

Pasal 42 

(1) Senat IAI Al Mawaddah Warrahmah merupakan badan normative dan perwakilan 

tertinggi pada IAI Al Mawaddah Warrahmah 

(2) Senat IAI Al Mawaddah Warrahmah mempunyai tugas : 

a. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan IAI Al Mawaddah 

Warrahmah 

b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan pengembangan 

kecakapan serta kepribadian civitas akademik 

c. Merumuskan norma dan tolak ukur penyelenggaraan sistem akademik IAI Al 

Mawaddah Warrahmah  

d. Memberikan pertimbangan dan persetujuan atas rencana anggaran pendapatan 

dan belanja IAI Al Mawaddah Warrahmah yang diajukan oleh Rektor  IAI Al 

Mawaddah Warrahmah 

e. Menilai pertanggungjawaban Rektor IAI Al Mawaddah Warrahmah atas 

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

akademik dan otonomi keilmuan pada IAI Al Mawaddah Warrahmah  

g. Memberikan pertimbangan kepada badan penyelenggara universitas (yayasan) 

berkenaan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Rektor IAI Al 

Mawaddah Warrahmah dan dosen yang dicalonkan memangku jabatan 

akademik diatas (lektor kepala) serta pejabat-pejabat lain yang diusulkan oleh 

Rektor IAI Al Mawaddah Warrahmah  

(3) Senat IAI Al Mawaddah Warrahmah terdiri atas para guru besar, Rektor, Wakil 

Rektor, Para Dekan, Wakil dosen dan unsur lain yang ditetapkan senat. 

(4) Senat universitas dipimpin oleh Rektor IAI Al Mawaddah Warrahmah dibantu 

sekretaris yang dipilih antar anggota 

(5) Bilamana diperlukan dapat ditunjuk seorang wakil ketua senat yang dipilih diantara 

anggota senat 

(6) Dalam melaksanakan tugasnya senat IAI Al Mawaddah Warrahmah dalam 

membentuk komisi-komisi yang beranggotakan anggota senat dan bila dianggap 

perlu dapat ditambah  anggota lain yang bukan anggota senat. 

(7) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas : 

a. Komisi Pendidikan 

b. Komisi Kerjasama 

c. Komisi Disiplin 

d. Komisi lain yang diperlukan 

(8) Wakil dosen dan unsur lain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) masing-

masing 1 (satu) orang  dosen yang mewakili setiap fakultas, dan dosen yang 

menduduki jabatan akademik lektor kepala serta unsur lain yang terdiri atas 1 (satu) 

orang yang mewakili dari unsur badan pelaksana harian (BPH). 

 

Pengambilan Keputusan Rapat Senat 

Pasal 43 

(1) Tata cara pengambilan keputusan dalam rapat senat diatur sebagai berikut : 

a. Keputusan yang diambil secara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan 

tetap dilandasi ukhuwah Islamiyah 

b. Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat tidak dapat dicapai maka 

keputusan apabila disetujui oleh lebih setengah jumlah anggota yang hadir 

c. Apabila dalam pemutusan suara jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju 

adalah sama, maka rapat ditunda minimal 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) 

jam, dan apabila rapat terakhir diserahkan kepada badan pendiri.  

(2) Keputusan yang diambil oleh badan pendiri yayasan sebagaimana maksud pada 

ayat  (1) butir c harus diterima oleh seluruh pihak  
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(3) Sahnya rapat atau syarat forum adalah jumlah anggota yang hadir mencapai jumlah 

setengah ditambah 1 (satu)  

(4) Khusus rapat untuk menentukan calon-calon yang akan memangku jabatan Rektor  

IAI Al Mawaddah Warrahmah syarat forum adalah dihadiri oleh minimal dua 

pertiga dari jumlah anggota senat 

(5) Jabatan lebih lanjut dan standar dalam rincian tugas setiap unit dan uraian jabatan 

semua jenjang organisasi IAI Al Mawaddah Warrahmah ditetapkan oleh senat 

dalam peraturan sendiri 

(6) Jenis rapat senat adalah : 

a. Rapat biasa atau rapat rutin 

b. Rapat luar biasa atau terbuka 

c. Rapat luar biasa tertutup atau rapat khusus 

 

Bagian Keenam 

Unsur Pelaksana Akademik Fakultas 

Pasal 44 

(1) Fakultas adalah unsur pelaksana akademik dan sebagai wadah yang memfasilitasi 

pelaksanaan program studi 

(2) Fakultas dipimpin oleh Dekan dan dibantu oleh Wakil Dekan  yang pada dasarnya 

terdiri atas Wakil Dekan Bidang Akademik (WD I), Wakil Dekan Bidang 

Administrasi Umum (WD II) dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan (WD III) 

(3) Dekan memimpin penyelenggaraan pendidikan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat, membina tenaga pendidikan, mahasiswa, tenaga administrasi fakultas 

serta bertanggung jawab kepada Ketua 

(4) Wakil Dekan bertanggung jawab kepada dekan, serta merumuskan norma dan 

tolak pelaksanaan atau penyelewengan fakultas 

(5) Wakil Dekan Bidang Akademik (Wakil Dekan I) mempunyai tugas untuk 

menangani bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian 

kepada masyarakat dan kerjasama. Wakil Dekan I membuat laporan tertulis 

tentang hasil evaluasi atas pelaksanaan bidang akademik untuk tingkat Fakultas. 

(6) Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Perlengkapan (Wakil Dekan II) mempunyai 

tugas untuk menangani bidang keuangan, administrasi umum, kepegawaian, dan 

perlengkapan. 

(7) Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan (Wakil Dekan III) mempunyai tugas untuk 

mengurusi bidang kemahasiswaan dan alumni. 

(8) Senat fakultas terdiri atas guru besar, dekan, pembantu dekan, ketua jurusan atau 

ketua program studi dan wakil dosen 

(9) Senat fakultas diketuai oleh dekan yang dibantu oleh seorang sekretaris senat yang 

dipilih diantara anggotanya. 
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(10) Senat Fakultas menilai pertanggung jawaban Dekan fakultas atas pelaksanaan 

kebijakan akademik  

(11) Senat Fakultas memberikan pertimbangan kepada Rektor institut mengenai calon 

yang diusulkan untuk diangkat menjadi Dekan fakultas 

(12) Dekan, Wakil Dekan dan Senat fakultas diangkat dan diberhentikan oleh Rektor 

IAI Al Mawaddah Warrrahmah setelah mendapat pertimbangan Dewan Senat  

(13) Dekan, Wakil Dekan dan Senat fakultas diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) 

tahun dan dapat diangkat kembali. 

(14) SK pengangkatan dan pemberhentian Dekan, Wakil Dekan dan Senat fakultas 

diterbitkan oleh Rektor 

(15) Fakultas dapat memiliki beberapa laboratorium 

 

Unsur Pelaksana Akademik Prodi 

Pasal 45 

(1) Program studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan 

pendidikan akademik yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta 

diajukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, dan sifat yang sesuai 

dengan sasaran kurikulum 

(2) Program Studi terdiri atas : 

a. Ketua Prodi 

b. Sekretaris Prodi 

c. Staf TU 

(3) Tugas Ketua Program Studi: 

a. Menjalankan   kebijakan   akademik  dan  standar mutu  pendidikan   yang  ditetapkan 

wakil Dekan I. 

b. Menyusun rencana kegiatan atau program kerjaProgram Studi.  

c. Mengkoordinasikan  kegiatan pendidikan,  penelitian  dan pengabdian  pada 

masyarakat di Jurusan. 

d. Melaksanakan pengembangan prodi di bidang  pendidikan, penelitian  dan pengabdian 

pada masyarakat. 

e. Mengembangkan   hubungan  baik  dan  kerjasama   dengan   pemangku kepentingan 

(stakeholder). 

f. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan  proses belajar mengajar di tingkat 

jurusan / prodi. 

g. Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Wakil Dekan I . 

h. Menentukan dosen pembimbing dan penguji tugas akhir. 

i. Melakukan evaluasi terhadap lama studi para mahasiswa. 

j. Mengkoordinasikan  pembuatan Silabus Acara Perkuliahan (SAP) dan Rencana 

Pembelajaran Semester (RPS) pengajaran. 

k. Menentukan dosen pengampu mata kuliah tiap semester 
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(4) Tugas Sekretaris Program Studi 

a. Melaksanakan kegiatan administratif dan kesekretariatan jurusan.  

b. Mengkoordinasikan penyusunan dan pengembangan kurikulum pendidikan jurusan.  

c. Mengkoordinasikan kegiatan  proses  belajar  mengajar  bersama  dengan  Kelompok 

Dosen Keahlian.  

d. Menyusun jadwal perkuliahan di tingkat prodi.  

e. Mengkoordinasikan  kegiatan laboratorium di lingkungan jurusan.  

f. Mengkoordinasikan   kegiatan  Praktek  Kerja  Lapangan  dan  atau  Kuliah  Kerja 

Amaliah Profesi mahasiswa.  

g. Menyusun basis data akademik kemahasiswaan di Prodi.  

h. Menyusun  basis data kegiatan  pendidikan,  penelitian  dan pengabdian  masyarakat  

di Prodi. 

(5) Tugas Staf TU 

a. Melaksanakan kegiatan administrasi prodi; 

(6) Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, Kepala Laboratorium, serta 

Tenaga Kependidikan diangkat dan diberhentikan berdasarkan pertimbangan 

Dekan, Dewan Senat, yang dimusyawarahkan dengan Rektor IAI Al Mawaddah 

Warrahmah Kolaka 

(7) SK pengangkatan dan pemberhentian Ketua Program Studi, Sekretaris Program 

Studi, serta Tenaga Kependidikan diterbitkan oleh Fakultas 

(8) Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, serta Tenaga Kependidikan 

diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali. 

 

 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

Pasal 46 

 

(1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah unsur pelaksana 

akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok tridharma perguruan tinggi 

(2) Tugas pokok Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah 

merencanakan, mengkoordinasikan memantau dan menilai kegiatan penelitian, 

dan pengabdian kepada masyarakat serta ikut mengusahakan dan mengendalikan 

administrasi sumber daya yang diperlukan  

(3) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dipimpin oleh seorang 

Kepala Lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor 

(4) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian 

Kepada Masyarakat dibantu oleh seorang Sekretaris dan staf administrasi, serta 

tenaga ahli sesuai kebutuhan 

(5) Kepala dan sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

diangkat dan diberhentikan oleh Rektor IAI Al Mawaddah Warrahmah  
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(6) Masa jabatan Kepala dan sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali. 

(7) Dalam Proses pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

mengacu pada standar SN Dikti dan standar yang telah ditetapkan oleh LPPM IAI 

Al Mawaddah Warrahmah Kolaka. 

 

Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengawasan Internal 

Pasal 47 

(1) Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengawasan Internal adalah unsur pelaksana 

pengendalian dan peningkatan mutu Pendidikan demi terwujudnya kesiapan 

peserta didik yang memiliki karakteristik keagungan akhlaqul al- karimah , karifan 

spritual, keluasan ilmu dan kebebasan intelektual serta profesional dalam 

bidangnya masing-masing 

(2) Tugas pokok Penjaminan Mutu dan Pengawasan Internal adalah menetapkan, 

melaksanakan, mengevaluasi, mengontrol, dan meningkatkan standar mutu hasil 

Pendidikan dalam lingkungan IAI Al Mawaddah Warrahmah Kolaka  

(3) Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengawasan Internal terdiri atas LPMPI tingkat 

Institut dan Unit Penjaminan Mutu dan Pengawasan Internal ditingkat Fakultas 

(4) Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengawasan Internal dipimpin oleh seorang 

Kepala Lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada Institut 

(5) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan 

Pengawasan Internal dibantu oleh seorang Sekretaris dan staff administrasi sesuai 

kebutuhan 

(6) Kepala dan Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengawasan Internal 

diangkat dan diberhentikan oleh Rektor IAI Al Mawaddah Warrahmah  

(7) Masa jabatan Kepala dan sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengawasan 

Internal adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali. 

(8) Dalam Proses pelaksanaan Penjaminan Mutu mengacu pada standar SN Dikti dan 

standar yang telah ditetapkan oleh LPPM IAI Al Mawaddah Warrahmah Kolaka. 

 

 

 

Bagian Ketujuh 

Unsur Pelaksanaan Administrasi 

Pasal 48 

 

(1) Unsur Pelaksana administrasi pada IAI Al Mawaddah Warrahmah terdiri atas : 

a) Biro Adminstrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) 

b) Biro Administrasi Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan (BAUK) 
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(2) Unsur pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 

seorang Kepala Biro yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor 

(3) Masa jabatan Kepala Biro adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali 

(4) Jumlah jenis bagian yang ada dalam setiap biro dan fungsi wewenang, tanggung 

jawab serta tat kerjanya ditetapkan dengan peraturan sendiri. 

Bagian Kedelapan 

Unsur Panjang Unit Pelaksana Teknis 

Pasal 49 

(1) IAI Al Mawaddah Warrahmah harus memiliki perpustakaan, pusat komputer, 

laboratorium, atau studio unsur penunjang lain yang diperlukan untuk 

menyelenggarakan perguruan tinggi. 

(2) Unsur penunjang merupakan hal penting di bidang pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat yang ada di luar fakultas, jurusan dan 

laboratorium. 

(3) Ketua unsur penunjang diangkat oleh Rektor dan bertanggung jawab langsung 

kepada rektor. 

(4) Unsur penunjang yang berbentuk unit pelaksana teknis (UPT) dipimpin oleh 

seorang Kepala. 

(5) Masa jabatan Kepala unsur penunjang pelaksanaan teknis adalah 4 (empat) tahun 

dan dapat diangkat kembali 

 

Bagian Kesembilan 

Unsur Lain yang diperlukan 

Pasal 50 

(1) IAI Al Mawaddah Warrahmah dapat mengembangkan organisasi dengan keperluan 

yang ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan dari senat IAI Al 

Mawaddah Warrahmah dan badan pengurus yayasan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB X 

TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 

 

Tenaga Pendidik 

Pasal 51 

(1) Tenaga pendidik di IAI Al Mawaddah Warrahmah terdiri dari dosen  
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(2) Dosen adalah seorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh 

badan penyelenggara IAI Al Mawaddah Warrahmah dengan tugas utama mengajar 

(3) Dosen dapat merupakan dosen tetap yayasan, dosen luar biasa, dan dosen tamu.  

(4) Dosen tetap yayasan adalah dosen yang diangkat menjadi dosen tetap pada setiap 

program studi sesuai dengan SN Dikti dan IAI Al Mawaddah Warrahmah Kolaka 

(5) Dosen luar biasa adalah dosen yang bukan tenaga tetap pada IAI Al Mawaddah 

Warrahmah yang keadaannya pada saat diperlukan. 

(6) Dosen tamu adalah seseorang yang diundang untuk mengajarkan pada IAI Al 

Mawaddah Warrahmah selama jangka waktu tertentu. 

(7) Dosen tamu adalah dosen yang berstatus pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan 

diganti oleh pemerintah dan dipekerjakan pada IAI Al Mawaddah Warrahmah 

sebagai tenaga tetap 

(8) Dosen luar biasa dan dosen tetap yayasan diangkat dan diberhentikan, serta digaji 

oleh badan penyelenggara IAI Al Mawaddah Warrahmah dan ditempatkan sebagai 

tenaga tetap pada IAI Al Mawaddah Warrahmah atas usulan Rektor. 

 

Pasal 52 

(1) Jenjang jabatan akademik dosen adalah asisten ahli, lektor, lektor kepala dan guru 

besar. 

(2) Wewenag dan tata pengangkatan dalam jabatan akademik diatur sesuai ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku 

(3) Pengangkatan dalam jabatan guru besar diatur sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku. 

Pasal 53 

(1) Syarat untuk menjadi dosen adalah : 

a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

b. Berwawasan Pancasila 

c. Memiliki Kualitas sebagai pengajar 

d. Memiliki moral dan integritas yang tinggi 

e. Memiliki tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan Negara. 

f. Syarat dosen sesuai Permenristekdikti No.100 Tahun 2016 

g. Syarat lain yang ditentukan sebagai anggaran dasar dan sebagai anggaran 

rumah tangga. 

(2) Sistem seleksi tenaga pendidikan diatur dalam ketentuan tersendiri. 

 

Tenaga Kependidikan 

Pasal 54 
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(1) Tenaga penunjang akademik terdiri dari penelitian, pengembangan dibidang 

pendidikan, perpustakaan, pinata computer, laboratorium dan teknis sumber 

belajar. 

(2) Tata cara pengangkatan dan wewenang tenaga penunjang akademik diatur oleh 

badan penyelenggara IAI Al Mawaddah Warrahmah dengan pedoman pada 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(3) Syarat untuk menjadi tenaga kependidikan adalah : 

a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

b. Berwawasan Pancasila 

c. Memiliki Kualitas sebagai pengajar 

d. Memiliki moral dan integritas yang tinggi 

e. Memiliki tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan Negara. 

f. Syarat dosen sesuai Permenristekdikti No.100 Tahun 2016 

g. Syarat lain yang ditentukan sebagai anggaran dasar dan sebagai anggaran 

rumah tangga. 

(4) Sistem seleksi tenaga kependidikan diatur dalam ketentuan tersendiri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB XI 

MAHASISWA DAN ALUMNI 

Kemahasiswaan 

Pasal 55 

(1) Untuk menjadi mahasiswa seseoranga harus : 

a. Memiliki surat tanda tamat belajar pendidikan menengah 

b. Memiliki kemampuan yang disyaratkan oleh IAI Al Mawaddah Warrahmah  
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(2) Penerimaan mahasiswa baru di IAI AlMawaddah Warrahmah diselenggarakan 

dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras kedudukan sosial dan 

tingkat kemampuan ekonomi serta dilakukan dengan tetap memperhatikan 

kekhususan atau ciri khas Al Mawaddah warrahmah   

(3) Warga Negara asing dapat menjadi mahasiswa IAI Al Mawaddah Warrahmah yang 

diatur sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku 

(4) IAI Al Mawaddah Warrahmah dapat menerima mahasiswa pindahan dari 

perguruan tinggi lain sesuai syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. 

(5) Tata cara pendaftaran, syarat-syarat pendaftaran dan prosedur lain yang berkaitan 

dengan penerimaan mahasiswa  diatur sendiri dalam peraturan akademik lainnya. 

 

Hak Mahasiswa 

Pasal 56 

(1) Mahasiswa mempunyai hak : 

a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut 

dan mengkaji sesuai dengan norma dan susila yang ada dalam IAI Al 

Mawaddah Warrahmah 

b. Memperoleh pelajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai 

dengan niat, bakat, kegemaran, dan kemampuan. 

c. Memanfaatkan fasilitas IAI Al Mawaddah Warrahmah dalam rangka 

kelancaran proses belajar mengajar 

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 lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan 

persyaratan yang berlaku. 

g. Memanfaatkan layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

h. Memanfaatkan sumber daya IAI Al Mawaddah Warrahmah melalui 

perwakilan organisasi.  

(2) Pindah perguruan lain atau jurusan lain  bila mana memenuhi persyaratan 

penerimaan mahasiswa padda perguruan tinggi atau program studi yang hendak 

dimasuki dan bilamana daya tampung perguruan atau program yang bersangkutan 

memungkinkan. 

(3) Pelaksanaan ditentukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) satu diatur oleh 

pedoman akademik IAI Al Mawaddah Warrahmah. 
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Kewajiban Mahasiswa 

Pasal 57 

(1) Setiap mahasiswa berkewajiban untuk : 

a. Memenuhi aturan yang berlaku di IAI Al Mawaddah Wrrahmah  

b. Ikut memelihara sarana dan prasaran serta kebersihan, ketertiban dan 

keamanan IAI Al Mawaddah Warrahmah 

c. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa 

yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai aturan yang berlaku. 

d. Menghargai ilmu pengetahuan teknologi dan kesenian 

e.  Menjaga kewibawaan dan nama baik IAI Al Mawaddah Warrahmah 

f. Menjunjung tinggi kebudayaan Nasional 

g. Menghormati tenaga pendidik 

(2) Pelaksanaan ditentukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) satu diatur oleh 

pedoman akademik IAI Al Mawaddah Warrahmah. 

 

Organisasi Kemahasiswaan 

Pasal 58 

(1) Untuk melaksanakan peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat, kegemaran 

dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan pada IAI Al 

Mawaddah Warrahmah dibentuk organisasi kemahasiswaan 

(2) Organisasi kemahasiswaan diselenggarakan dari oleh dan untuk IAI Al Mawaddah 

Warrahmah   

(3) Organisasi kemahasiswaan pada IAI Al Mawaddah Warrahmah merupakan 

kelengkapan organisasi non struktural pada IAI Al Mawaddah Warrahmah 

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pda ayat (1) dan (2) diatur oleh menteri. 

(5) Pembiayaan untuk kegiatan mahasiswa dibebankan pada anggaran IAI Al 

Mawaddah Warrahmah atau usaha lain yang seizin pimpinan 

(6) Setiap penggunaan dana dalam kegiatan kemahasiswaan harus dapat 

dipertanggung jawabkan akuntabilitasnya kepada pimpinan. 

(7) Kegiatan kemahasiswaan diluar area kampus harus atas izin pimpinan  

(8) Keberadaan organisasi kemahasiswaan ditetapkan dengan keputusan pimpinan 

IAI Al Mawaddah Warrahmah 

Alumni 

Pasal 59 

(1) Alumni IAI Al Mawaddah Warrahmah adalah mahasiswa yang telah menamatkan 

pendidikan tinggi di IAI Al Mawaddah Warrahmah Kolaka 

(2) Alumni IAI Al Mawaddah Warrahmah dapat membentuk organisasi yang bertjuan 

untuk membina hubungan dengan Institut dalam upaya untuk menunjang 

tercapainya tujuan IAI Al Mawaddah Warrahmah  
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BAB XII 

SRANA DAN PRASARANA 

Pasal 60 

(1) Pengadaan sarana dan prasarana dilaksanakan oleh yayasan badan 

penyelenggaraan IAI Al Mawaddah Warrahmah 

(2) Sarana dan prasarana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi : 

a. Ruangan Kuliah 
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b. Ruangan Laboratorium 

c. Ruangan Perpustakaan 

d. Ruangan Administrasi  

e. Ruangan Rektor 

f. Ruangan Wakil Rektor 

g. Ruangan Dekan dan Wakil Dekan 

h. Ruangan Prodi 

i. Ruangan Lembaga 

j. Klinik kesehatan 

k. Sarana dan prasaran Kampus 

l. Sarana dan prasarana lain yang sesuai dengan kebutuhan 

Pasal 61 

(1) Pengadaan sarana dan prasarana dilakukan atas inisiatif atau usul Rektor IAI Al 

Mawaddah Warrahmah  

(2) Kebutuhan sarana dan prasarana rutin diajukan oleh pemimpin Fakultas melalui 

RAB IAI Al Mawaddah Warrahmah  

(3) Kebutuhan sarana dan prasarana yang bersifat pengembangan direncanakan oleh 

yayasan badan penyelenggara yang disesuaikan dengan rencana induk 

pengembangan (RIP) dan rencana  strategis. 

(4) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dari dana yang berasal dari 

pemerintah diselenggarakan berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku bagi 

pengelolaan milik Negara  

(5) Penglolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dari dana masyarakat dan bantuan 

luar negeri yang diluar penggunaan dana di luar pendapatan dan belanja Negara, 

diatur dengan ketentuan yang diatur oleh Rektor IAI AL Mawaddah Warrahmah 

dengan persetujuan senat dan yayasan badan penyelenggara.  

(6) Tata cara pendayagunaan sarana dan prasarana untuk memperoleh dana guna 

manunjang pelaksanaan tugas dan fungsi IAI Al Mawaddah Warrahmah diatur  

oleh Rektor IAI Al Mawaddah Warrahmah dengan persetujuan senat dan yayasan 

(7) Termasuk sarana dan prasarana pada IAI Al Mawaddah Warrahmah adalah 

kekayaan intelektual yang dilindungi oleh undang-undang. 
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BAB XIII 

PEMBIAYAN 

Pasal 62 

(1) Pembiayaan IAI  Al Mawaddah Warrahmah dapat diperoleh dari sumber 

masyarakat, pemerintah dan pihak-pihak lain.  

(2) Dana yang bersumber dari pemerintah diatur sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku 

(3) Dana yang diperoleh dari masyarakat dan pihak lain berasal dari : 

a. Sumbangan  Pembiayaan Pendidikan (SPP) 
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b. Biaya Penyelenggaraan  Pendidikan 

c. Biaya Seleksi Ujian Masuk 

d. Hasil Kontrak Kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi IAI Al Mawaddah 

Warrahmah  

e. Hasil penjualan produk yang diperoleh dari  penyelenggaraan pendidikan 

tinggi 

f. Sumbangan dan hibah dari perorangan, lembaga pemerintah, lembaga non 

pemerintah dan penerimaan dari masyarakat lainnya. 

g. Pendapatan lain atas usaha yayasan 

 

Pasal 63 

(1) Otonomi keuangan adalah kewenangan pemerintah, penyimpangan dan 

penggunaan dana serta pengaturan pembukuan ditentukan oleh yayasan Badan 

penyelenggara IAI Al Mawaddah Warrahmah  

(2) Pelaksanaan otonomi keuangan oleh yayasan dapat melimpahkan kepada Rektor 

IAI Al Mawaddah Warrahmah khususnya menyangkut penerimaan, penyimpanan 

dan penggunaan dana yang sifatnya incidental seperti ujian skripsi, biaya 

pelaksanaan KKN dan dana yang penggunaannya bersifat dana habis. 

 

Pasal 64 

(1) Rencana anggaran pendapatan dan belanja IAI AL Mawaddah Warrahmah setelah 

mendapat pertimbangan dan persetujuan senat diusulkan oleh Ketua Yayasan dan 

Badan Penyelenggara untuk diserahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja 

IAI Al Mawaddah Warrahmah 

(2) Rektor IAI Al Mawaddah Warrahmah mengajukan usulan struktur tarif dan tata 

cara pengelolaan dan pengalokasian dana setelah mendapat pertimbangan dan 

persetujuan senat diajukan kepada Yayasan Badan Penyelenggara untuk disahkan. 

(3) Usulan RAPB diajukan Ketua kepada Yayasan minimal 1 (satu) bulan sebelum 

tahun ajaran baru dimulai, melalui BPH (Badan Pengurus Yayasan) 

(4) Penyerahan dana  dari Anggaran Pendapatan dan Belanja yang telah disetujui oleh 

yayasan diserahkan kepada Ketua IAI Al Mawaddah warrahmah secara bertahap 

yaitu setiap 3 (tiga) bulan dan penyerahan berikutnya dilakukan setelah dana yang 

telah diserahkan sebelumnya dipertanggung jawabkan 

(5) Seluruh penggunaan dana dicatat sesuai dengan ketentuan pembukuan yang 

berlaku dan dapat dilakukan audit dari aparat fungsional. 
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BAB XIV 

PENGAWASAN DAN AKREDITASI 

Pasal 65 

(1) Menteri menetapkan tata cara pengawasan mutu dan efesiensi 

(2) Mutu dan efisiensi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan 

keterkaitan antar tujuan, masukan, proses, keluaran yang merupakan tanggung 

jawab institusional  seluruh unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan IAI Al 

Mawaddah Warrahmah 

(3) Penilaian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Badan 

Akreditasi Nasional 
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(4) Dalam usaha peningkatan mutu proses belajar mengajar tenaga kependidikan 

senantiasa diusahakan peningkatannya melalui penataran, pelatihan, studi lanjutan 

kegiatan akademik lainnya 

(5) Dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat, mahasiswa dan 

pihak lain yang terkait, diusahakan peningkatan kemampuan, keterampilan seluruh 

staf dan penyediaan sarana pendukungnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB XV 

KERJASAMA PERGURUAN TINGGI 

Pasal 66 

(1) Dalam melaksanakan kegiatan akademik IAI Al MAwaddah warrahmah dapat 

menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi lain, dan atau lembaga-lembaga lain 

di dalam maupun di luar negeri  

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk : 

a. Kontrak Manajemen 

b. Program Kembaran 

c. Program Pemindahan Kredit 
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d. Pertukaran Dosen, Mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik 

e. Penelitian bersama karya ilmiah 

f. Pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik 

g. Penyelenggaraan bersama seminar atau kegiatan ilmiah lain 

h. Pelatihan-pelatihan, penelitian yang dilakukan bersama lembaga-lembaga lain 

atau dengan dunia industry 

i. Praktek kerja dan atau magang pada instansi pemerintah atau swasta untuk 

mahasiswa dalam rangka penyelesaian studi 

j. Bentuk-bentuk lain yang diperlukan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB XVI 

KETENTUAN PRALIHAN DAN PENUTUP 

Pasal 67 

(1) Semua peraturan pelaksanaan dan peraturan lain mengenai IAI AL Mawaddah 

Warrahmah yang telah ada pada saat berlakunya statuta ini, masih tetap berlaku 

sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan statuta ini. 

 

Pasal 68 

Ketentuan Penutup 

(1) Statuta ini berlaku pada saat ditetapkan 
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(2) Statuta ini ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun 

(3) Perubahan ketentuan yang ada dalam statuta ini dimungkinkan dengan melalui 

addendum bilamana terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang 

dikeluarkan oleh pemerintah. 

 

      

 DITETAPKAN DI : KOLAKA 
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