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PERATURAN YAYASAN PEMBINA 

UNIVERSITAS ISLAM NUSANTARA BANDUNG 

NOMOR : 545/YPUINB/XII/2020 

TENTANG 

STATUTA  UNIVERSITAS  ISLAMNUSANTARA 

 
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA 

YAYASAN PEMBINA UNIVERSITAS ISLAM NUSANTARA BANDUNG, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan dan 
pelayanan pendidikan tinggi pada Universitas Islam 
Nusantara, perlu penataan organisasi dan tata kerja dalam 
upaya merespon dinamika dan perkembangan perguruan 
tinggi; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Yayasan 
Pembina Universitas Islam Nusantara Bandung tentang 
Statuta Universitas Islam Nusantara; 

Mengingat: 1.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang 
Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor4430); 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
PendidikanNasional(LembaranNegaraRepublikIndonesia 
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor4301); 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor4586); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor5336); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi danPengelolaan
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Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5500); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
NegaraRepublikIndonesiaNomor4496),sebagaimanatelah 
beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 
Standar Nasional Pendidikan (Lembara Negara Republik 
Indoneisa Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran 
Negara RepubLik Indonesia Nomor5670); 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN YAYASAN PEMBINA UNIVERSITAS ISLAM 

 NUSANTARA TENTANG STATUTA UNIVERSITAS ISLAM 
 NUSANTARA.   

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

1. StatutayangdimaksudadalahStatutaUniversitasIslamNusantara. 

2. Statuta Universitas Islam Nusantara adalah peraturan dasar pengelolaan 
Universitas Islam Nusantara sebagai landasan penyusunan peraturan dan 
prosedur operasional di lingkungan Universitas IslamNusantara. 

3. Yayasan adalah Yayasan Pembina Uninus Bandung (YPUINB), yang 
selanjutnya disebut Yayasan, sebagai Penyelenggara Universitas Islam 
Nusantara. 

4. Universitas Islam Nusantara, yang selanjutnya disebut Uninus adalah 
perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Yayasan Pembina 
Uninus. 

5. Badan Pengurus Harian (BPH) adalah Badan yang dibentuk oleh Pengurus 
Yayasan Pembina Universitas Islam Nusantara, untuk melaksanakan tugas 
yayasan sehari-hari selaku Penyelenggara Universitas IslamNusantara. 

6. Senat Universitas adalah organ Uninus yang memberikan pertimbangan 
normatif dalam bidang akademik dan non akademikUninus. 

7. Pimpinan Universitas adalah Rektor dan para Wakil Rektor yang jumlahnya 
sesuai dengankebutuhan. 

8. RektoradalahorganUninusyangmemimpinpenyelenggaraandanpengelolaan 
bidang akademik dan non akademikUninus. 

9. Sekolah Pascasarjana adalah himpunan sumber daya pendukung yang 
menyelenggarakandanmengelolapendidikanakademik,vokasi,danprofesi, 
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dalam satu rumpun disiplin ilmu, teknologi, dan atau seni, meliputi jenjang 
magister dan doktor. 

10. Pimpinan Sekolah Pascasarjana adalah Direktur dan WakilDirektur. 

11. Direktur adalah pimpinan Sekolah Pascasarjana di lingkungan Uninus yang 
berwenangdanbertanggungjawabterhadappenyelenggaraanpendidikanpada 
SekolahPascasarjana. 

12. Senat Fakultas adalah organ fakultas yang memberikan pertimbangannormatif 
dalam bidang akademik. 

13. Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan para Wakil Dekan yang jumlahnyasesuai 
dengankebutuhan. 

14. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah 
kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, 
dan pengabdian kepadamasyarakat. 

15. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan 
dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan profesi, dalam satu rumpun 
disiplin ilmu, teknologi, dan atau seni, meliputi jenjang diploma, sarjana, dan 
profesi. 

16. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan Uninus yang berwenang dan 
bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing- 
masingFakultas. 

17. Biro adalah unit pelaksana administratif dan/atau pengawasan kegiatan 
Tridharma pada tingkatUniversitas. 

18. Kepala Biro adalah pimpinan Biro yang mengelola dan/atau mengawasi 
kegiatan Tridharma pada tingkatUniversitas. 

19. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang selanjutnya 
disebut LPPM adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian 
tugas pokok dan fungsi di bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada 
Masyarakat. 

20. Lembaga Penjaminan Mutu yang selanjutnya disebut LPM adalah unsur 
pelaksana akademik yang melaksanakan tugas mengkoordinasikan, 
mengendalikan, mengaudit, memantau, menilai, dan mengembangkan mutu 
penyelenggaraan kegiatanakademik. 

21. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah 
secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang 
berkaitan dengan pemahaman dan atau pengujian suatu cabang ilmu 
pengetahuan danteknologi. 

22. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang 
memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan 
kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupanbangsa. 

23. Program Studi (Prodi) adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran 
yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis 
pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikanvokasi. 
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24. Ketua Program Studi adalah dosen yang ditugaskan mengelola kegiatan 
pendidikan dan pembelajaran dengan kurikulum dan metode pembelajaran 
dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi dan/atau 
pendidikanvokasi. 

25. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama 
mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu, teknologi, 
dan atau seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 
masyarakat. 

26. Dosen Tetap adalah dosen yang diangkat oleh Yayasan dan/atau aparatur sipil 
negara yang dipekerjakan (DPK) di lingkungan Uninus oleh Pemerintah secara 
penuhwaktu. 

27. Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang diangkat oleh Yayasan di lingkungan 
Uninus secara paruhwaktu. 

28. Tenaga Kependidikan (tendik) adalah anggota masyarakat yang mengabdikan 
diri dan diangkat Yayasan dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan 
pendidikan tinggi diUninus. 

29. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar, belajar, dan memenuhi 
kewajibannya baik administratif maupunakademis. 

30. AlumniadalahmerekayangtelahmenyelesaikanstudipadaUninus. 

31. Civitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan 
MahasiswaUninus. 

32. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan dosen dan sumber 
belajarlainnya. 

33. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang digunakan dalam 
penyelenggaraan pendidikan yaitu yang meliputi tenaga kependidikan, dosen, 
masyarakat, dana, sarana danprasarana. 

34. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah 
yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, 
program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang 
diselenggarakan olehUninus. 

35. Pedoman akademik adalah panduan yang disusun untuk civitas akademika 
dalam melaksanakan kegiatan akademik diUninus. 

36. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi 
dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 
penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan 
tertentu. 

37. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan 
penetapan mutu terhadap berbagai jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai 
bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan Tridharma PerguruanTinggi. 

38. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program studi dan institusi 
dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam 
rangka pencapaian penjaminan mutupendidikan. 
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39. Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki anggota civitas 
akademika dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 
sertaseniyangperwujudannyadiaturdandikelolaolehSenatUniversitas. 

40. Otonomi penyelenggaraan akademik adalah kewenangan yang dimiliki 
pimpinan Uninus untuk mengatur dan mengurus kepentingan Uninus 
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi warga kampus sesuai dengan 
peraturan perundangan yang berlaku dan Anggaran Dasar serta Anggaran 
Rumah TanggaYayasan. 

41. Kementerian adalah perangkat Pemerintah yang membidangi pendidikan 
tinggi. 

42. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan Pemerintahan dan 
bertanggung jawab di bidangpendidikan. 

43. LembagaLayananPendidikanTinggiyangselanjutnyadisebutLLDIKTIadalah 
unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada 
Kementerian yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan, 
pengendalian dan pembinaan Perguruan Tinggi di wilayah tertentu yang 
dipimpin oleh seorang Kepala. 

44. Koordinatorat Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta yang selanjutnya disebut 
KOPERTAIS adalah unit pelaksana teknis dibawah Direktorat Jenderal 
Pendidikan Islam pada Kementerian Agama yang melaksanakan tugas pokok 
dan fungsi pelayanan, pengendalian dan pembinaan Perguruan Tinggi di 
wilayah tertentu yang dipimpin oleh seorangKoordinator. 

 
 
 
 

(1) VisiUninus 

Visi, Misi, Tujuan dan Nilai Dasar Uninus 

Pasal 2 

Menjadi perguruan tinggi Islam AhlussunnahwalJama’ah An-Nahdliyahunggulan di 
tingkat nasional dan internasional. 

 
(2) MisiUninus 

a. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada 
masyarakat yangunggul. 

b. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia 
yang berakhlaqul karimah, profesional dan memiliki wawasan kebangsaan 
serta rasa cinta tanahair. 

c. Mengintegrasikan dan mensyiarkan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal 
Jama’ah An-Nahdliyah dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan 
pengabdian kepada masyarakat, serta kegiatanlainnya. 

d. Mengembangkan kerjasama dan kemitraan Tridharma Perguruan Tinggi 
dengan berbagai pihak di dalam maupun di luar negeri berdasarkan 
prinsip-prinsipkesetaraan. 

e. Menyelenggarakan tata kelola universitas sesuai denganprinsip-prinsipgood 
university governance. 
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Pasal 3 
(1) Uninus memilikitujuan: 

a. Menghasilkan insan akademik yang dijiwai nilai-nilai Islam Ahlussunnah 
wal Jama’ah An-Nahdliyah dan cinta tanahair; 

b. Menghasilkan insan akademik yang menguasai ilmu pengetahuan dan 
Teknologi, peka terhadap tuntutan perubahan masa depan, dan mempunyai 
kemampuan untuk berkompetisi padazamannya. 

(2) Nilai-nilai dasarUninus: 

Nilai-nilai kejujuran (shidiq), bertanggung jawab (amanah), mendidik dan 
komunikatif (tabligh), dan cerdas(fathonah). 

 
BAB II 

IDENTITAS 

Bagian Kesatu 

Status, Kedudukan, dan Hari Jadi 

Pasal 4 

Uninus merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Penyelenggara 
Yayasan Pembina Universitas Islam Nusantara. 

 
Pasal 5 

Uninus berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 530 Kota Bandung, Jawa 
Barat. 

 
Pasal 6 

Hari jadi Uninus tanggal 30 November. 

Bagian Kedua 

Lambang, Bendera, Hymne, dan Mars 

Pasal 7 

Uninus memiliki lambang, bendera, hymne, dan mars. 
(1) Lambang, bendera, hymne, dan mars Uninus sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Yayasanini. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan lambang, bendera, hymne, dan 
mars diatur dalam KeputusanRektor. 

 
Motto Uninus 

Pasal 8 

(1) Uninus memiliki motto atau tagline yang menjadi semangat dan inspirasi bagi 
seluruh sivitas kampus dalam melaksanakan misi untuk mencapai visi 
Universitas. 



- 7 - 
 

 

(2) Motto atau taglineadalah “al-muhafadhatualaal-qadimas-shalihwal-akhdzu bil-
jadid al-ashlah”, yang berarti “Membina nilai-nilai lama yang baik dan menggali 
nilai-nilai baru yang lebihbaik.” 

(3) Dengan motto sebagaimana ayat (2), segenap warga kampus senantiasa 
memilikisemangatuntukmenjaganilai-nilaiyangdiwarisiolehparapendahulu dan 
mengembangkan gagasan, pemikiran, dan inovasi yang memberikan manfaat 
bagi bangsa dan negara. 

 
BAB III 

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI 

Bagian Kesatu 

Pendidikan 

Pasal 9 

(1) Uninus menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi/terapan, dan profesi 
melalui Program Studi jenjang diploma, sarjana, magister dandoktor. 

(2) Penyelenggaraan pendidikan di Uninus didasarkan pada standar pendidikan 
yang memiliki daya saing nasional, regional maupun internasional mengacu 
pada Standar Nasional PendidikanTinggi. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan diatur dengan 
Keputusan Rektor dengan pertimbangan SenatUniversitas. 

 
Pasal 10 

(1) Pendidikan di Uninus diselenggarakan dengan kurikulum yang disusun dan 
dikembangkan berdasarkan tujuan pendidikan, tujuan Program Studi, lingkup 
keilmuan Program Studi, kompetensi, tantangan lokal, regional, dan global, 
serta memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan mengacu pada 
Kerangka Kualifikasi NasionalIndonesia. 

(2) Kurikulum di Uninus dievaluasi dan dikembangkan secara berkala, 
berkelanjutan, dan komprehensif sesuai kebutuhan, perkembangan keilmuan, 
dan keprofesian di tingkat nasional, regional, danglobal. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi dan pengembangan kurikulum, 
tahun akademik, serta syarat kelulusan diatur dengan Peraturan Rektorsetelah 
mendapat pertimbangan SenatUniversitas. 

 

Pasal 11 

(1) Uninus memberikan gelar, ijazah, dan/atau sertifikat kepada para lulusan dari 
Program Studi sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Lulusan Uninus berhak menggunakan gelar akademik, gelar profesi, atau gelar 
vokasi,sesuaidenganijazahdan/atausertifikatyangdiberikanolehUninus. 

(3) Uninus dapat mencabut gelar, ijazah, dan/atau sertifikat yang telah diberikan 
kepada lulusan Uninus apabila melanggar ketentuan dalam bidang akademik 
sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturanperundang-undangan. 
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(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dan pencabutan ijazah dan/atau 
sertifikat diatur dengan Keputusan Rektor setelah mendapat pertimbangan 
SenatUniversitas. 

Pasal 12 

(1) Uninus dapat memberikan gelar doktor kehormatan dan/atau penghargaan 
kepada anggota masyarakat yang dianggap telah berjasa luar biasa untuk 
kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 
pengembangan institusiUninus. 

(2) Uninus dapat mencabut gelar doktor kehormatan dan/atau penghargaan yang 
telah diberikan dengan alasan bertentangan dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dan pencabutan gelar doktor 
kehormatan dan/atau penghargaan diatur dalam Keputusan Rektor setelah 
mendapat pertimbangan SenatUniversitas. 

 

Pasal 13 

(1) Bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar resmi yang digunakan dalam 
kegiatan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan administrasi di 
Uninus. 

(2) Bahasa daerah dan bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar 
diUninus. 

Pasal 14 

(1) Uninus menerima Mahasiswa warga negara Indonesia dan/atau warga negara 
asing sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan. 

(2) Uninus menerima mahasiswa dengan polakerjasama. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjaringan dan penerimaan mahasiswa baru 
diatur dengan KeputusanRektor. 

Pasal 15 

(1) Civitas Akademika memiliki kebebasan akademik dan otonomi keilmuan dalam 
melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi secara bertanggungjawab. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebebasan akademik dan otonomi keilmuan 
diatur dengan PeraturanRektor. 

 
Bagian Kedua 

Penelitian 

Pasal16 

(1) Uninus menyelenggarakan penelitian dasar, penelitian pengembangan, dan 
terapan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi 
untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa dengan 
arah dan tahapan yangjelas. 
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(2) Kegiatan penelitian dilaksanakan oleh Civitas Akademika dengan mematuhi 
normadanetikaakademiksesuaidenganprinsipotonomikeilmuan. 

(3) Kegiatan penelitian dilaksanakan dalam bentuk monodisiplin, multidisiplin, 
interdisiplin, atautransdisiplin. 

(4) Penyelenggaraan penelitian di Uninus terintegrasi dengan kegiatan pendidikan 
dan pengabdian kepadamasyarakat. 

(5) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara didiseminasikan, 
diseminarkan dan dipublikasikan pada jurnal Nasional maupun Internasional, 
kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, berpotensi mengganggu,dan/atau 
membahayakan kepentinganumum. 

(6) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diusulkan untuk 
memperoleh perlindungan Hak Kekayaan Intelektual maupun hak paten sesuai 
dengan ketentuan peraturanperundang-undangan. 

(7) Uninus memperoleh manfaat dari hasil penelitian berdasarkan kesepakatan 
antara Uninus, peneliti, dan/atau pihak lain sesuai dengan 
ketentuanperaturanperundang-undangan. 

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan, pendanaan, dan 
pemanfaatan penelitian ditetapkan dengan KeputusanRektor. 

 

BagianKetiga  

Pengabdian Kepada Masyarakat 

Pasal 17 

(1) Uninus menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan 
kontribusi dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan 
kehidupanbangsadenganarahdantahapanyangjelas. 

(2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh Civitas Akademika 
dengan mematuhi norma dan etika akademik sesuai dengan prinsip otonomi 
keilmuan. 

(3) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dalam bentuk monodisiplin, 
multidisiplin, interdisiplin, dantransdisiplin. 

(4) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat di Uninus terintegrasi dengan 
kegiatan pendidikan danpenelitian. 

(5) Hasil pengabdian kepada masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan 
ilmu pengetahuan dan teknologi pengayaan sumber belajar, dan pengabdian 
SivitasAkademika. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pengabdian kepada 
masyarakat diatur dengan KeputusanRektor. 
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BAB IV 

PENGHARGAAN DAN SANKSI 

Pasal 18 

(1) Universitas berhak memberikan penghargaan dan sanksi terhadap dosen dan 
tenagakependidikan. 

(2) Pemberian penghargaan dan sanksi terhadap dosen dan tenaga kependidikan 
dikeluarkan oleh PengurusYayasan. 

(3) Rektor dapat memberikan penghargaan kepada seseorang atau lembaga yang 
dipandang berjasa luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan 
kemasyarakatan, atau kemanusiaan serta memberikan kontribusi terhadap 
kemajuanUninus. 

(4) Ketentuan lanjut tentang kriteria, bentuk Penghargaan dan sanksi Uninus 
ditetapkan dengan KeputusanRektor. 

 
Badan Penyelenggara 

Pasal 19 

(1) OrganYayasanPembinaUninussebagaiBadanPenyelenggaraterdiriatas: 

a. PembinaYayasan; 

b. Pengurus Yayasan;dan 

c. PengawasYayasan. 

(2) Badan Penyelenggara dipimpin oleh Ketua PengurusYayasan. 

(3) Pengurus Yayasan mengangkat dan memberhentikanRektor. 

(4) BadanPenyelenggaramelakukanpenilaiantahunanterhadapkinerjaRektor. 

(5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Ketua Pengurus Yayasan 
mengangkat Badan Pengurus HarianYayasan. 

 
BAB V 

SISTEM PENGELOLAAN 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 20 
(1) Organ Uninus terdiriatas: 

a. SenatUniversitas; 

b. PimpinanUninus; 

c. Satuan PengawasanInternal; 

d. Biro; 

e. Fakultas dan SekolahPascasarjana; 

f. Unit PelaksanaTeknis: 
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1) Perpustakaan; 

2) PusatStudi; 

3) Laboratorium; 

4) Unit pendukung teknislainnya. 

(2) Berdasarkan keperluan, unsur organisasi dapat ditambah atau dikurangi oleh 
Rektor setelah mendapat persetujuanYayasan. 

 
Bagian Kedua 

Pimpinan Uninus 

Pasal 21 

(1) Uninus dipimpin oleh seorang Rektor dan dibantu oleh Wakil Rektor I Bidang 
Akademik dan Kemahasiswaan, Wakil Rektor II Bidang Aset danKeuangan, dan 
Wakil Rektor III Bidang Perencanaan, Sumberdaya Manusia danKerjasama. 

(2) Rektor sebagai penanggung jawab tertinggi dalam menjalankan fungsi 
pengelolaan Uninus, yang mencakup bidang akademik, tata kelola, keuangan, 
dan sumber dayapendidikan. 

(3) Dalam menjalankan fungsinya Rektor dibantu olehunit: 

a. Satuan PengawasanInternal; 

b. Biro; 

c. Fakultas dan SekolahPascasarjana; 

d. Unit PelaksanaTeknis; 

e. Unit pelaksana lainnya yangdiperlukan. 

(4) Rektor mempunyai tugas danwewenang: 

a. Memimpin pengelolaan Uninus dan menetapkan kebijakan operasional 
bidang akademik dan nonakademik; 

b. Melaksanakan Tridharma PerguruanTinggi; 

c. Menetapkan rencana strategis (Renstra), dan rencana operasional(Renop); 

d. Menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja tahunan untuk 
diusulkan kepadaYayasan; 

e. Mengusulkan kepada Yayasan tentang pembentukan, perubahan, 
pembekuan, pembubaran/penutupan organUninus; 

f. Mengusulkan jabatan fungsional akademik Dosen berdasarkan 
pertimbangan senatUniversitas; 

g. Mengadakan kerjasama dan hubungan dengan pihak luar baik di dalam 
maupun di luarnegeri; 

h. Mewakili Uninus di muka atau di luarpengadilan. 
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(5) Setiap periode tertentu Rektor melaporkan kinerja pengelolaan Uninus kepada 
Yayasan melalui Badan PengurusHarian. 

 
Pasal 22 

(1) MasajabatanRektoradalah4(empat)tahundandapatdipilihkembalihanya 
untuk 1 (satu) kali masa jabatanberikutnya. 

(2) DalamhalRektorberhalangansementara,WakilRektorIBidangAkademikdan 
kemahasiswaan melaksanakan sebagai Pelaksana Tugas Rektor (Plt. Rektor) 
sehari-hari. 

(3) Plt.Rektortidakdapatmembuatkebijakanyangbersifatstrategis. 

(4) Dalam hal Rektor berhalangan tetap atau terlibat masalah hukum atau 
melanggar pakta integritas atau kebutuhan yang sangat mendesak, yayasan 
menetapkan Rektor Definitif selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam)bulan. 

(5) Ketentuan lebih lanjut tentang tugas-tugas Rektor ditetapkan dengan 
KeputusanYayasan. 

Pasal 23 

(1) Rektor diangkat dan diberhentikan olehYayasan. 

(2) Setiap pergantian pejabat/Rektor, pejabat/Rektor lama berkewajiban membuat 
memori serah terima jabatan mencakup pelaksanaan tugas dan keuangan 
selamamenjabatdandiserahkanpadasaatserahterimajabatan. 

(3) Syarat-syarat calon Rektor sebagaiberikut: 

a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang MahaEsa; 

b. Warga negara Indonesia yang berjiwaPancasila; 

c. Memegang prinsip Islam AswajaAnnahdliyah; 

d. Sehat jasmani danrohani; 

e. Memiliki jiwa keteladanan dan kepemimpinan yangbaik; 

f. Memiliki kualifikasi akademik Doktor atau jabatan fungsionalLektor; 

g. UsiaMaksimum65(enampuluhlima)tahunpadasaatdilantik. 

(4) Dalam keadaan tertentu Yayasan dapat menetapkan Rektor di luar persyaratan 
sebagaimana dimaksud pada ayat(3). 

(5) Dalam hal Rektor berhalangan tetap atau terlibat masalah hukum dan/atau 
melanggar Pakta Integritas dan/atau hasil asesemen kompetensi dan/atau 
penilaian kinerja yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan dan/atau 
kebutuhan yang sangat mendesak, maka yayasan  paling lambat  dalam waktu  
6 (enam) bulan menetapkanRektor. 

(6) Ketentuan lebih lanjut tentang pengangkatan dan pemberhentian Rektor 
ditetapkan dalam KeputusanYayasan. 
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Pasal 24 

(1) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan berakhir, Rektor 
memberitahukan kepada Yayasan secara tertulis bahwa jabatannya akan 
berakhir. 

(2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatannya berakhir, yayasan 
telah mengadakan pemilihan Rektor. 

(3) Rektor dilarang membuat kebijakan yang bersifat strategis 3 (tiga) bulan 
sebelum masa jabatannya berakhir dan ketentuan ini berlaku juga untuk 
pejabatlainnya. 

 
Pasal 25 

(1) Pemilihan Rektor dilakukan olehYayasan. 

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan Rektor ditetapkan dalam Keputusan 
Yayasan. 

Pasal 26 

(1) Wakil Rektor adalah orang yang mewakili Rektor untuk melaksanakan sebagian 
tugas Rektor dalam pengelolaanUninus. 

(2) Jumlah Wakil Rektor disesuaikan dengan keperluan dan kemampuan Uninus 
dengan ketentuan maksimal 3 (tiga) Wakil Rektor. 

(3) Wakil Rektor mempunyai tugas dan wewenang dalambidang: 

a. Akademik danKemahasiswaan; 

b. Assetdan Keuangan,; 

c. Perencanaan, Sumber Daya Manusia danKerjasama. 

(4) Dalam pelaksanaan tugasnya, Wakil Rektor bertanggung jawab langsung 
kepadaRektor. 

(5) MasajabatanWakilRektoradalah4(empat)tahundandapatdipilihkembali 
hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatanberikutnya. 

(6) Pembatasan masa jabatan Wakil Rektor sebagaimana tercantum dalam ayat (5) 
berlakubaikdalambidangpenugasanyangsamaatauyangberbeda. 

(7) Ketentuan lebih lanjut tentang uraian tugas pokok dan fungsi Wakil Rektor 
ditetapkan dalam KeputusanRektor. 

 
Pasal 27 

(1) Syarat-syaratuntukdicalonkandandiangkatmenjadiWakilRektoradalah: 

a. Beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang MahaEsa; 

b. Warga negara Indonesia yang berjiwaPancasila; 

c. Memegang prinsip Islam AswajaAnnahdliyah; 

d. Sehat jasmani danrohani; 

e. Memiliki jiwa keteladanan dan kepemimpinan yangbaik; 

f. Memiliki kompetensi sesuai dengan bidangtugasnya; 
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g. Memiliki kualifikasi akademik Doktor dengan disiplin ilmu yang sesuai di 
Uninus. 

h. UsiaMaksimum65(enampuluhlima)tahunpadasaatdilantik. 

(2) Dalam keadaan tertentu Yayasan dapat menetapkan Wakil Rektor di luar 
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat(1). 

(3) Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan olehYayasan. 

(4) Dalam hal Wakil Rektor berhalangan tetap atau terlibat masalah hukum 
dan/atau melanggar Pakta Integritas dan/atau hasil asesemen kompetensi 
dan/atau penilaian kinerja yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan 
dan/atau kebutuhan yang sangat mendesak, maka yayasan paling lambat 
dalam waktu 6 (enam) bulan menetapkan WakilRektor. 

(5) Ketentuan lebih lanjut tentang syarat-syarat pemilihan, pengangkatan, 
pemberhentian Wakil Rektor ditetapkan dalam KeputusanYayasan. 

 
Bagian Ketiga 

Senat Universitas 

Pasal 28 

(1) Senat Universitas merupakan badan normatif dengan tugas pokok untuk 
memberikan rekomendasi kepada Rektor dalam menjalankan fungsi penetapan 
norma dan kebijakan akademik dan non akademik serta pengawasan 
pelaksanaannya. 

(2) Senat Universitas diangkat dan diberhentikan olehYayasan. 

(3) Senat Universitas memiliki tugas sebagaiberikut: 

a. Mengusulkan rumusan arah kebijakan akademik dan pengembangan 
keilmuan di Uninus, baik dalam penyelenggaraan pendidikan, penyusunan 
danpelaksanaanprogrampenelitiandanpengabdiankepadamasyarakat; 

b. Memberikan pertimbangan berkaitan dengan kurikulum yang akan 
diberlakukan; 

c. Mengusulkan rumusan norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan 
tinggi; 

d. Mengusulkan rumusan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, 
kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diUninus; 

e. Mengusulkan rumusan pengembangan kontribusi keilmuan Uninus untuk 
Indonesia dan lingkupglobal; 

f. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta 
kepribadian civitasakademika; 

g. Memberikan pertimbangan kepada Rektor berkenaan dengan kenaikan 
jabatan fungsional akademikdosen; 

h. Menyusunkodeetikdannormayangberlakubagicivitasakademika; 
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i. MemberikanrekomendasipengukuhanpemberiangelarDoktorKehormatan 
yang memenuhi persyaratan, sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Uninus 
sesuai peraturan perundangan yang berlaku apabiladiminta; 

j. Memberikan pertimbangan atas Rencana Induk Pengembangan, Rencana 
Strategis, Rencana Kerja Manajerial Universitas yang akan diusulkan oleh 
Rektor kepadaYayasan; 

k. Secara proaktif menjaring dan memperhatikan pandangan masyarakat 
akademik dan masyarakat umum terhadap perkembanganUninus; 

l. Memberikan pertimbangan kepada pimpinan Universitas atas pelaksanaan 
kebijakanmutudantatakelolayangbaik(goodgovernanceuniversity); 

m.Memberikan pertimbangan mengenai evaluasi kinerja Uninus dan 
rekomendasi kebijakanpeningkatannya; 

n. Memberikan pertimbangan atas hal-hal yang terkait dengan pengembangan 
kelembagaan Uninus, seperti pembentukan, perubahan dan penutupan 
program studi danFakultas; 

o. Memberikan pertimbangan atas perumusan serta evaluasi pelaksanaan dan 
pencapaian program-programUninus; 

p. Memberikan pertimbangan kebijakan kerjasama perguruan tinggi dengan 
lembaga lain baik dalam negeri maupun luarnegeri; 

q. Atas permintaan Rektor dapat memberikan pertimbangan kepada Rektor 
tentang usulan Peraturan dan/atau KeputusanRektor. 

(4) Senat Universitas dapat membentuk kelompok kerja atau komisi yang dipimpin 
oleh Ketua dan Sekretaris Komisi untuk melaksanakan tugas-tugas 
sebagaimana ayat(1). 

 

(5) Senat Universitas terdiridari: 

a. Ketua dan SekretarisSenat; 

b. Ketua dan SekretarisKomisi; 

c. Anggota ex-officio yaitu Rektor, para Wakil Rektor, dan paraDekan; 

d. PerwakilanProfesor; 

e. PerwakilanDosendarimasing-masingFakultasdanSekolahPascasarjana. 

(6) Ketua Senat Universitas diangkat olehYayasan. 

(7) SekretarisSenatdipiliholehYayasandariparaanggotasenat. 

(8) Ketua dan Sekretaris Komisi dipilih dari para anggota Komisi melalui Rapat 
Komisi. 

(9) Perwakilan dosen diusulkan oleh Dekan dari masing-masing Fakultas dan 
SekolahPascasarjana. 

(10) Rapat-rapat Senat sedikitnya terdiridari: 

a. Rapat KomisiSenat; 
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b. Rapat Pleno Senat, yaitu pembahasan paripurna Senat untuk pengambilan 
keputusan atau kesepakatan bersama yang terkait tugas-tugas Senat secara 
kelembagaan; 

c. Rapat Pimpinan Senat, yaitu rapat yang memiliki bobot keputusan yang 
setara dengan Rapat PlenoSenat. 

(11) Masa tugas para anggota Senat adalah 4 (empat) tahun, bersamaan dengan 
masa jabatan Rektor dan WakilRektor. 

 
Bagian Keempat 

Biro 

Pasal 29 

(1) Biro berfungsi menyelenggarakan pelayanan administratif danpengembangan. 

(2) Biro dipimpin oleh seorang Kepala Biro, yang diangkat dan diberhentikan oleh 
Yayasan dan bertanggung jawab kepadaRektor. 

(3) Biro terdiridari: 

a. Biro Akademik dan Kemahasiswaan; 

b. Biro Asset dan Keuangan; 

c. Biro Perencanaan,Sumber Daya Manusia dan Kerjasama. 

 
Bagian Kelima 

Sekolah Pascasarjana dan Fakultas 

Pasal 30 

Sekolah Pascasarjana 
 

(1) Sekolah Pascasarjana terdiriatas: 
a. Pimpinan SekolahPascasarjana; 
b. ProgramStudi. 

(2) Pimpinan Sekolah Pascasarjana dipimpin oleh seorang Direktur dan dibantu 
oleh paling banyak 2 (dua) orang WakilDirektur. 

(3) Program Studi dipimpin oleh seorang Ketua Prodi, jika dibutuhkan dapat 
diangkat seorangsekretaris. 

 
PemilihanDirekturdanWakilDirekturPascasarjana 

Pasal31 

(1) Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana harus memenuhi persyaratan 
sebagaiberikut: 

a. Warga NegaraIndonesia; 

b. Memegang prinsip Islam AswajaAnnahdliyah; 
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c. MemilikigelarpendidikanakademikDoktor(S3)dariperguruantinggiyang 
terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh 
Kementerian; 

d. Memiliki jabatan fungsional akademik minimal Lektor; 

e. Maksimal berusia 60 (enam puluh) tahun pada saat ditetapkan; 

f. Sehatjasmanidanrohaniuntukmenjalankantugasnya; 

g. Tidak dalam proses perkara pidana yang diancam dengan hukuman 5 
(lima) tahun ataulebih; 

h. Memiliki Komitmen, Kejujuran danLoyalitas; 

i. Memiliki visi, wawasan, dan minat terhadap pengembanganUninus; 

j. Memiliki kompetensi manajerial dan entrepreneurship;dan 

k. Memiliki rekam jejak serta reputasi akademik dan kepemimpinan yang 
baik. 

(2) Dalam keadaan tertentu Yayasan dapat menetapkan Direktur dan Wakil 
Direktur Pascasarjana di luar persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1). 

(3) DirekturdanWakilDirekturdiangkatdanditetapkanolehYayasan. 

(4) DalamhalDirekturdanWakilDirekturPascasarjanaberhalangantetapatau 
terlibatmasalahhukumdan/ataumelanggarPaktaIntegritasdan/atauhasil 
asesmen kompetensi dan/atau penilaian kinerja yang tidak sesuai dengan 
yang ditetapkan dan/atau kebutuhan yang sangat mendesak, maka yayasan 
palinglambatdalamwaktu6(enam)bulanmenetapkanDirekturatauWakil 
DirekturPascasarjana. 

Pasal 32 

Fakultas 

(1) Fakultas dipimpin seorang Dekan, didampingi paling banyak 3 (tiga) orang 
WakilDekan. 

(2) Wakil Dekan bertanggung jawab kepadaDekan. 

(3) Dekan memimpin penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, dalam 
pendayagunaan dosen dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, 
pendanaan/pembiayaan, dankemahasiswaan. 

(4) Wakil Dekan melaksanakan tugas Dekan secara operasional sesuai dengan 
pembidangannya. 

(5) Dalam hal Dekan berhalangan sementara, Wakil Dekan atau Wakil Dekan I 
melaksanakan tugas Dekan (Plt. Dekan)sehari-hari. 

(6) Dalam hal Dekan dan Wakil Wakil Dekan berhalangan tetap atau terlibat 
masalah hukum dan/atau melanggar Pakta Integritas dan/atau hasil asesmen 
kompetensidan/ataupenilaiankinerjayangtidaksesuaidenganyang
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ditetapkan dan/atau kebutuhan yang sangat mendesak, maka yayasan paling 
lambat dalam waktu 6 (enam) bulanmenetapkanDekan atau WakilDekan. 

 

Pasal 33 

(1) MasajabatanDekanadalah4(empat)tahundandapatdipilihkembalihanya 
untuk 1 (satu) kali masa jabatanberikutnya. 

(2) Pembatasan masa jabatan Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 
baikdalambidangpenugasanyangsamaatauyangberbeda. 

(3) Dekan bertanggung jawab kepadaRektor. 

(4) Dekan diangkat dan diberhentikan olehYayasan. 

(5) Untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai Dekan, harus memenuhi syarat- 
syarat sebagaiberikut: 

a. Warga negara Indonesia yang berjiwaPancasila; 

b. Memegang prinsip Islam AswajaAnnahdliyah; 

c. Sehat jasmani danrohani; 

d. Memiliki gelar akademik Doktor (S3) atau dalam hal tertentu minimal 
Magister (S2) dengan disiplin ilmu yang sesuai diUninus; 

e. Menyetujui visi, misi, dan tujuan Fakultas serta sanggup mengusahakan 
tercapainya tujuanFakultas; 

f. Memiliki jiwa keteladanan dan kepemimpinan yangbaik; 

g. Memiliki wibawa akademik sesuai dengan bidang ilmu di Fakultas yang 
bersangkutan; 

h. UsiaMaksimum60(enampuluh)tahunpadasaatditetapkan. 

(6) Dalam keadaan tertentu Yayasan dapat menetapkan Dekan di luar persyaratan 
sebagaimana dimaksud pada ayat(5). 

 
Pasal 34 

(1) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan berakhir, Dekan 
memberitahukankepadaRektorbahwamasajabatannyaakanberakhir. 

(2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Dekan berakhir, 
Yayasan menetapkan Dekanbaru. 

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penetapan Dekan ditetapkan dengan 
KeputusanYayasan. 

 

Pasal 35 

(1) Syarat-syarat untuk diangkat sebagai Wakil Dekan berlaku sama dengan 
syarat-syaratuntukDekansebagaimanatertuangdalamPasal33ayat(5)dan 
ayat(6); 

(2) Wakil Dekan diangkat dan diberhentikan olehYayasan. 
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(3) LamajabatanWakilDekanadalah4(empat)tahundandapatdipilihkembali 
hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatanberikutnya. 

(4) Pembatasan lama jabatan Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berlakubaikdalambidangpenugasanyangsamaatauyangberbeda. 

(5) Wakil Dekan bertanggung jawab kepadaDekan. 

Pasal 36 

(1) Program studi dipimpin oleh seorang Ketua dibantu oleh seorangSekretaris.  

(2) Ketua program studi bertanggung jawab langsung kepadaDekan. 

(3) Pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Sekretaris Program Studi oleh 
Yayasan. 

(4) MasajabatanKetuadanSekretarisProgramStudiadalah4(empat)tahundan 
dapatdipilihkembalihanyauntuk1(satu)kalimasajabatanberikutnya. 

(5) Setiap Program Studi dapat mengembangkan konsentrasi/peminatan 
danpusatkajian. 

Pasal 37 

(1) Pada tiap Fakultas dapat dibentuk laboratorium sesuai dengan keperluan 
ProgramStudi. 

(2) Pembentukan dan penutupan laboratorium ditetapkan oleh Rektor atas usul 
Ketua Program Studi setelah mendapat persetujuanDekan. 

(3) Laboratorium dipimpin oleh seorang Kepala Laboratorium, yang diangkat dan 
diberhentikan oleh Yayasan atas usulRektor. 

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan laboratorium ditetapkan 
dalam KeputusanRektor. 

 

Senat Fakultas 

Pasal 38 

 

(5) Pada Fakultas dibentuk Senat Fakultas yang merupakan badan normatif dan 
badan perwakilan tertinggi tingkat Fakultas. 

(6) Senat Fakultas mempunyai tugas pokok dan wewenang mengawasi kegiatan 
akademik dan memberikan masukan kepada pimpinan Fakultas dalam 
penyusunan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran tahunan 
Fakultas. 

(7) Keanggotaan Senat Fakultas terdiri atas pimpinan Fakultas, Profesor, 
Koordinator Prodi, dan Dosen Senior perwakilan Prodi masing-masing 1 (satu) 
orang. 

(8) Ketua Senat Fakultas adalah Dekan ex-officio dibantu seorang Sekretaris yang 
dipilih oleh dan dari anggota Senat Fakultas. 

(9) Ketua, Sekretaris dan Anggota Anggota Senat Fakultas ditetapkan oleh 
Yayasan.  

(10) Masa tugas para anggota Senat Fakultas adalah 4 (empat) tahun, bersamaan 
dengan masa jabatan Dekan.  
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Lembaga-lembaga Uninus 

Pasal 39 

(1) Lembaga-lembaga Uninus terdiri atas: 

a. Lembaga Penjaminan Mutu(LPM); 

b. Lembaga Penelitian danPengabdiankepadaMasyarakat(LPPM); 

c. Lembaga lainnya yang dianggapperlu. 

(2) Ketua lembaga diangkat dan diberhentikan olehYayasan. 

 
Unit Pelaksana Teknis (UPT) 

Pasal 40 

(1) Uninus dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai perangkat 
pelaksana Tridharma Perguruan Tinggi dalam menunjang fakultas, program 
studi, danlaboratorium. 

(2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) dipimpin seorang Kepala yang diangkat dan 
diberhentikan oleh Yayasan dan bertanggung jawab kepadaRektor. 

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan dan tata kelola Unit Pelaksana 
Teknis (UPT) ditetapkan dengan KeputusanRektor. 

Kerjasama 

Pasal 41 

(1) Dalam rangka merealisasikan visi, misi, dan tujuan, Rektor dapat menjalin 
kerjasama dan pengembangan dalam bidang akademik dengan berbagai 
institusilain,baikdidalammaupundiluarnegeri. 

(2) Yayasan dapat menjalin kerjasama dan pengembangan dalam bidang non 
akademikdenganberbagaiinstitusilain,baikdidalammaupundiluarnegeri. 

(3) Kerjasama dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
didasarkan pada prinsip kemitraan yang mencakup antara lain: persamaan 
kedudukan, saling menguntungkan, dan berkontribusi terhadap 
pengembangan ilmu, teknologi dan/atau seni,serta  kesejahteraan masyarakat. 

(4) Kerjasama dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan 
untuk meningkatkan mutu, kreativitas, inovasi, efisiensi, efektivitas, 
produktivitas, dan relevansi pelaksanaan Tridharma PerguruanTinggi. 

(5) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan kerjasama dan pengembangan 
ditetapkan dengan KeputusanYayasan. 

 
Bagian Keenam 

Ketenagaan 

Pasal 42 

(1) Pegawai Uninus terdiri atas Dosen dan Tenaga Kependidikan(Tendik). 

(2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiriatas: 

a. Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan (DPK);dan 

b. PegawaiYayasan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pegawai Uninus diatur dalam Peraturan 
Yayasan. 
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Pasal 43 

(1) Dosen terdiri atas Dosen Tetap dan Dosen TidakTetap. 

(2) Penetapan dosen tetap dan dosen tidak tetap disesuaikan menurut kebutuhan 
dan peraturan perundang-undangan yangberlaku. 

 
Pasal 44 

(1) Tenaga Kependidikan terdiri atas tenaga administrasi, tenaga fungsional, dan 
tenagapelaksanayangbekerjapadaUninussesuaidengankebutuhan. 

(2) Posisi jabatan yang bersifat karier diutamakan untuk dijabat oleh Tenaga 
Kependidikan yang memenuhi kualifikasi yangdiperlukan. 

 

(3) Ketentuanlebihlanjutmengenaikualifikasisebagaimanadimaksudpadaayat 
(2) ditetapkan dalam KeputusanYayasan. 

 
Hak dan Kewajiban Pegawai 

Pasal45 

(1) Seluruh pegawai Uninus mendapatkanhak: 

a. Memperoleh gaji, tunjangan kinerja, tunjangan struktural sesuai dengan 
kemampuanYayasan; 

b. Menerima penghargaan, promosi, pembinaan, dan cuti sesuai Peraturan 
Yayasan. 

(2) Seluruh pegawai Uninus berkewajibanuntuk: 

a. Melaksanakan  tugas  sesuai  standar  nilai-nilai Islam  AhlussunnahWal 
JamaahAn-Nahdliyah; 

b. Menghasilkan prestasi kerja sesuai dengan indikator kinerja kunci(IKK); 

c. Menjaga nama baik dan citraUninus; 

d. Berperan aktif dalam menciptakan dan menjaga suasana akademik yang 
kondusif untuk penyelenggaraan Tridharma PerguruanTinggi. 

(3) Ketentuan lanjut mengenai hak dan kewajiban pegawai berikut aturan-aturan 
lainyangbersifatkhususdiaturdalamPeraturanYayasan. 

 
Pasal 46 

(1) Batas usia pensiun bagi pegawai Uninus pegawai Yayasan sesuai dengan 
ketentuan peraturanperundang-undangan. 

(2) Batas usia pensiun bagi Dosen Uninus pegawai Yayasan disetarakan dengan 
batas usia pensiun Dosen Uninus pegawai negeri sipil (DPK) sesuai dengan 
ketentuan peraturanperundang-undangan. 

 
Bagian Ketujuh 

Mahasiswa dan Alumni 

Pasal 47 

(1) Mahasiswa merupakan peserta didik yang terdaftar resmi pada salah satu 
Program Studi di Uninus pada tahun akademikberjalan. 

(2) Uninus memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara Indonesia dan 
warga negara asing untuk menjadi mahasiswa sesuai dengan ketentuan 
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peraturanperundang-undangan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk menjadi Mahasiswa 
sebagaimanadimaksudpadaayat(1)diaturdenganKeputusanRektor. 

Pasal 48 

(1) Setiap Mahasiswa mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan 
pendidikan dan fasilitas pendukung untuk menjamin kelancaran proses 
pembelajaran. 

(2) Setiap Mahasiswa wajib mematuhi semua norma pendidikan, peraturan, dan 
ketentuan yang berlaku diUninus. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban Mahasiswa diatur dengan 
KeputusanRektor. 

Pasal 49 

(1) Uninus melaksanakan upaya pendampingan dan pelayanan kegiatan 
kemahasiswaan dalam rangka pengembangan kepribadian dan daya nalar, 
wawasan dan kreativitas, kemandirian dan kepekaan sosial, melalui kegiatan 
kurikuler, kokurikuler, atauekstrakurikuler. 

(2) Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan yang bersifat dari, 
oleh, dan untuk Mahasiswa yang merupakan bagian dari 
masyarakatakademikUninus. 

(3) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib 
mendaftarkandiridanmengikutiseluruhperaturanyangberlakudiUninus. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan kegiatan kemahasiswaan 
ditetapkan dengan KeputusanRektor. 

 

Pasal 50 
 

(1) Alumni Uninus merupakan setiap orang yang pernah mengikuti dan/atau  
telahmenyelesaikanpendidikanpadasalahsatujenjangataulebihdiUninus. 

(2) Alumni Uninus merupakan bagian dari warga Uninus yang ikut bertanggung 
jawab menjaga nama baik Uninus dan aktif berperan serta dalam memajukan 
Uninus. 

(3) Hubungan antara Uninus dan alumni Uninus diselenggarakan berdasarkan 
asas saling menghormati, kemitraan, dankekeluargaan. 

(4) Alumni Uninus dapat membentuk organisasialumni. 
 

BAB VI 

SISTEM PENJAMINAN MUTUINTERNAL 

Bagian Kesatu 

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal 

Pasal 51 

(1) Uninus melakukan sistem penjaminan mutu internal secara konsisten dan 
berkelanjutan sebagai pertanggungjawaban kepada pemangkukepentingan. 

(2) Tujuan sistem penjaminan mutu internalUninus: 
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a. menjamin setiap layanan akademik kepada mahasiswa dilakukan sesuai 
standar; 

b. mewujudkan tranparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya 
orangtua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai 
dengan standar;dan 

c. mendorong semua pihak/unit di Uninus untuk bekerja mencapai tujuan 
dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya 
meningkatkanmutu. 

(3) Sistem penjaminan mutu internal Uninus dilaksanakan dengan berpedoman 
padaprinsip: 

a. berorientasi kepada pemangku kepentingan internal daneksternal; 

b. mengutamakankebenaran; 

c. tanggung jawabsosial; 

d. pengembangan kompetensipersonal; 

e. partisipatif dankolegial; 

f. keseragaman metode;dan 

g. inovasi, belajar dan perbaikan secaraberkelanjutan. 

(4) Ruang lingkup sistem penjaminan mutu internal Uninus terdiri atas 
pengembangandanpelaksanaanstandarmutudanauditdibidang: 

a. Pendidikan; 

b. penelitian; 

c. pengabdian kepada masyarakat;dan 

d. kemahasiswaan. 

(5) Penerapan sistem penjaminan mutu internal dikoordinasikan oleh Lembaga 
PenjaminanMutu. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penjaminan mutu internal, organisasi 
satuan penjaminan mutu, dan mekanisme penerapannya ditetapkan dalam 
Keputusan Rektor. 

BagianKedua Pengawasan 

Penjaminan MutuInternal 

Pasal 52 

(1) Rektor berkewajiban melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan akademik 
sebagai bentuk akuntabilitas kegiatan akademikUninus. 

(2) Evaluasisebagaimanadimaksudpadaayat(1)dilakukanterhadap: 

a. hasil belajar Mahasiswa, untuk memantau proses, kemajuan, dan 
perbaikan hasil belajar secara berkesinambungan;dan 

b. Program Studi pada semua jenjang, untuk menilai pencapaian Standar 
Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar PerguruanTinggi. 
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(3) Rektor melakukan pemantauan penyelenggaraan kegiatan nonakademik 
bersama pimpinan Uninuslainnya. 

Bagian Ketiga 

Akuntabilitas dan Laporan 

Pasal 53 

(1) Akuntabilitas publik Uninus terdiri atas akuntabilitas akademik dan 
akuntabilitasnonakademik. 

(2) Akuntabilitas publik wajib diwujudkan paling sedikitdengan: 

a. memberikan pelayanan pendidikan yang paling sedikit memenuhi Standar 
Nasional PendidikanTinggi; 

b. menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi berdasarkan praktik terbaik 
yang dapatdipertanggungjawabkan; 

c. menyusun laporan keuangan Uninus tepat waktu, sesuaistandar  akuntansi 
yang berlaku; dan melakukan pelaporan lainnya secara transparan, tepat 
waktu, danakuntabel. 

 
BAB VII 

KODE ETIK 

Pasal 54 

(1) Kode etik yang berlaku di Uninus terdiriatas: 

a. Kode Etik PimpinanUninus; 

b. Kode Etik DosenUninus; 

c. Kode Etik Tenaga Kependidikan;dan 

d. Kode EtikMahasiswa. 

(2) Kode Etik Pimpinan Uninus memuat norma yang mengikat semua pihak yang 
bernaungdibawahnamaUninusataubertindakatasnamaUninus. 

(3) Kode Etik Dosen Uninus berisi norma yang mengikat Dosen secara individual 
dalam penyelenggaraan kegiatanakademik. 

(4) Kode Etik Tenaga Kependidikan berisi norma yang mengikat Tenaga 
Kependidikan secara individual dalam menunjang penyelenggaraanUninus. 

(5) KodeEtikMahasiswaberisinormayangmengikatMahasiswasecaraindividual 
dalammelaksanakankegiatanakademikdankemahasiswaandiUninus. 

(6) Kode Etik Pimpinan Uninus disusun oleh Senat Universitas dan ditetapkan 
dengan Peraturan Rektor dengan persetujuanYayasan. 

(7) Kode Etik Dosen Uninus disusun oleh Senat Universitas dan ditetapkan 
dengan Peraturan Rektor dengan persetujuanYayasan. 

(8) Kode Etik Mahasiswa disusun oleh Senat Universitas dan ditetapkan dengan 
Peraturan Rektor dengan persetujuanYayasan. 
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(9) Kode Etik Tenaga Kependidikan disusun oleh Senat Universitas dan ditetapkan 
dengan Peraturan Rektor dengan persetujuanYayasan. 

 
BAB VIII 

BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN 

Pasal 55 

(1) Selain berlaku peraturan perundang-undangan, di Uninus berlaku peraturan 
internal. 

(2) Peraturan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi: 

a. Peraturan dan KeputusanYayasan; 

b. Peraturan dan KeputusanRektor; 

c. Peraturan dan Keputusan Senat Universitas;dan 

d. Keputusan Dekan/pimpinan organ Uninuslainnya. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan peraturan internal 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir a diatur dengan PeraturanYayasan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan peraturan internal 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain pada butir a diatur dengan 
PeraturanRektor. 

BAB IX 

PERENCANAAN 

Pasal 56 

(1) Sistem perencanaan Uninus merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan 
pengembangan Uninus yang bersifat jangka panjang, jangka menengah, dan 
jangkapendek. 

(2) Sistem perencanaan Uninus menjadi dasar bagi setiap organ Uninus dan 
seluruh Sivitas Akademika dalam pembuatanprogram. 

(3) Jangka waktu perencanaan adalah sebagaiberikut: 
a. 25 (dua puluh lima) tahun untuk jangkapanjang; 

b. 5 (lima tahun) untuk jangka menengah;dan 

c. 1 (satu tahun) untuk jangkapendek. 

(4) Sistem perencanaan Uninus dituangkan dalam bentuk dokumen perencanaan 
Uninus. 

(5) Dokumen perencanaan Uninusmencakup: 
a. rencana induk pengembangan merupakan dokumen perencanaan jangka 

panjang; 
b. rencanastrategismerupakandokumenrencanajangkamenengah;dan 
c. rencanakerjadananggaranmerupakandokumenrencanajangkapendek. 

(6) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan acuan 
perencanaan dan dapat digunakan untuk menilai capaian kinerja Rektor dan 
pejabat struktural di bawahnyadalam menjalankantugasnya. 
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Pasal 57 

(1) RencanaIndukPengembangan(RIP)UninusdisusunolehRektordandisahkan 
oleh Yayasan melalui Keputusan Yayasan dan RIP bersifat arahan serta 
menjadi acuan bagi organ Uninus dalam pencapaian tujuan jangka panjang 
Uninus. 

(2) Rencana Induk Pengembangan Uninus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menjadi acuan bagi organ Uninus dalam pencapaian tujuan jangka panjang 
Uninus. 

(3) Rencana strategis Uninus merupakan penjabaran Rencana Induk 
Pengembangan Uninus berupa rencana jangka menengah yang dibuat oleh 
Rektor pada awal masajabatannya. 

(4) Rencana Strategis Uninus menguraikan secara menyeluruh rencana untuk 
mencapai tujuan jangka menengahUninus. 

(5) Rencana Kegiatan dan Anggaran Uninus merupakan rencana kerja dan 
anggaran tahunan untuk melaksanakan program kerja tahunan Uninus yang 
merupakan penjabaran dari rencana strategis Uninus. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem perencanaan diatur dengan Peraturan 
Yayasan. 

Pasal 58 

(1) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Uninus merupakan penjabaran dari 
rencana strategis yang paling sedikitmemuat: 

a. Rencana KerjaUninus; 

b. Anggaran Uninus;dan 

c. Proyeksi KeuanganPokok. 

(2) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan diajukan kepada Yayasan paling lambat 
60 (enam puluh) hari sebelum tahun anggarandimulai. 

(3) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
disahkanolehYayasanpalinglambattanggal31Desember. 

(4) DalamhalRencanaKerjadanAnggaranTahunanyangdiajukanbelumdisahkan 
olehYayasansebagaimanadimaksudpadaayat(3),RencanaKerjadanAnggaran 
Tahunan sebelumnya dapat dilaksanakan sampai menunggu pengesahan 
Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yangdiusulkan. 

 
BAB X 

PENDANAAN DAN KEKAYAAN 

Bagian Kesatu 

Sumber Pendanaan 

Pasal 59 

(1)  Yayasan menyediakan dana untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh 
Uninus sesuai dengan rencana anggaran yangdiusulkan. 
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(2) Selain dialokasikan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan 
penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Uninus juga dapat berasaldari: 

a. Hibah; 

b. Masyarakat; 

c. BiayaPendidikan; 

d. Pengelolaan danaabadi; 

e. UsahaUninus; 

f. Kerja sama tridharma perguruantinggi; 

g. Pengelolaan kekayaanUninus; 

h. Anggaran pendapatan dan belanja daerah/negara; 

i. Pinjaman; dan/atau 

j. Sumber-sumber lain yang sah.  

(3) Penerimaan Uninus dari sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
merupakan penghasilan Uninus yang dikelola secaraotonom. 

(4) Ketentuanlebihlanjutmengenaipinjamansebagaimanadimaksudpadaayat 
(2) butir i mengacu pada ketentuan pinjaman yang berlaku. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dana Uninus sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) diatur dengan KeputusanYayasan. 

 
Bagian Kedua 

Kekayaan 

Pasal 60 

(1) Kekayaan Uninus dapat bersumber dari kekayaan awal Yayasan, hasil 
pendapatan Uninus, bantuan atau hibah dari pihak lain,  dan/atau  sumber 
lainyangsahsesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan. 

(2) Seluruh kekayaan Uninus termasuk kekayaan intelektual, fasilitas, benda, dan 
bentuk lainnya dicatat sebagai kekayaanUninus. 

(3) Seluruh kekayaan Uninus dikelola secara mandiri, transparan, dan akuntabel 
untuk kepentingan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, pengelolaan, 
dan pengembanganUninus. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan kekayaan Uninus diatur dengan 
KeputusanYayasan. 

Pasal 61 

(1) Sarana dan prasarana yang dimiliki Uninus dikelola dan didayagunakansecara 
optimal untuk kepentingan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, 
kegiatan penunjang akademik, dan satuan usaha, serta  pelayanansosial yang 
relevan untuk mencapai tujuanUninus. 

(2) Penyediaan sarana dan prasarana akademik mengacu pada Standar Nasional 
Pendidikan Tinggi dan ketentuan peraturanperundang-undangan. 

(3) Penggunaan dan pemanfaatan lahan di lingkungan Uninus harus 
memperhatikan tata guna lahan, estetika, kelestarian lingkungan, dan 
konservasialam. 
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(4) Uninus melindungi dan melestarikan sarana dan prasarana yang memiliki nilai 
historis bagiUninus. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengelolaan sarana 
danprasaranadilingkunganUninusdiaturdenganKeputusanYayasan. 

 
Bagian Ketiga 

Pengadaan Barang dan Jasa 

Pasal 62 

(1) Uninus melakukan pengadaan barang dan jasa dalam rangka pengembangan, 
peningkatan dan kemajuanLembaga. 

(2) Pengadaan barang dan jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi dan 
ekonomis, sesuai praktek bisnis yangsehat. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan jasa ditetapkan 
melalui keputusanYayasan. 

Bagian Keempat 
 

Akuntansi, Pengawasan, dan Pelaporan 

Pasal 63 

(1) Rektor menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan sesuai 
dengankebutuhan,pengawasan,danpraktekbisnisyangsehat. 

(2) Akuntansi dan laporan keuangan diselenggarakan sesuai dengan Standar 
Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi 
Indonesia. 

(3) Satuan Pengawasan Internal Uninus melakukan pengawasan penyelenggaraan 
sistem akuntansi, evaluasi hasil audit akuntansi, dan laporan keuangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat(2). 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara penyelenggaraan 
akuntansi dan laporan keuangan dalam lingkup Uninus melalui Keputusan 
Yayasan. 

Pasal 64 

(1) Laporan Uninus meliputi laporan bidangakademik dan bidang non akademik. 

(2) Laporan bidang akademik meliputi laporan penyelenggaraan pendidikan, 
penelitian, dan pengabdian kepadamasyarakat. 

(3) Laporan bidang non akademik meliputi laporan kinerja keuangan, sumberdaya 
manusia dan pengelolaan asset.  

(4) Laporan Uninus disampaikan oleh Rektor kepada Yayasan berupa: 

a. Laporan Tahunan, disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun 
tutupbuku. 

b. Laporan Semester, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah 
penyelenggaraan kuliah semester berakhir.  

c. Laporan khusus, disampaikan pada waktu tertentu sesuai dengan subjek 
pemeriksaan yang diselenggarakan oleh Satuan Pengawas Internal atas 
permintaan Yayasan.     

(5) Ketentuanlebihlanjutmengenaipelaporansebagaimanadimaksudpadaayat 
(2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Keputusan Yayasan. 
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BAB XI 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 65 

Pada saat Peraturan Yayasan ini mulai berlaku: 

a. Rektor yang telah terpilih dan diangkat sebelum Peraturan ini mulai berlaku, 
tetap menjalankan tugasnya sampai berakhirnya masajabatan; 

b. Semua organ dan pejabat pengelola Uninus yang telah dibentuk sebelum 
Peraturan Yayasan ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya 
sampai dengan ditetapkannya organ dan pejabat pengelola berdasarkan 
Peraturanini; 

c. Perjanjian yang telah dilakukan oleh Uninus dengan pihak lain sebelum 
ditetapkannya Peraturan ini tetap berlaku sampai berakhirnya perjanjian 
tersebut. 

BAB XII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 66 

Pada saat Peraturan Yayasan ini mulai berlaku: 

a. SemuaunitorganisasiyangadadiUninustetapmelaksanakantugassampai 
dengan ditetapkannya unit organisasi baru sesuai dengan Peraturan ini; dan 

b. Semua peraturan dan ketetapan di lingkungan Uninus yang telah ada tetap 
berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan 
Peraturanini. 

Pasal 67 

Pada saat Peraturan Yayasan ini mulai berlaku, Surat Keputusan Yayasan Nomor 
010/R-YPUINB/V/2019 tentang Statuta Universitas Islam Nusantara dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 68 

Peraturan Yayasan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 
Ditetapkan di Bandung 
pada tanggal 16 Desember 2020 

KETUA YAYASAN PEMBINA 

UNIVERSITAS ISLAM NUSANTARA, 

 
 

 
K.H. HASAN NURIHIDAYATULLAH 
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LAMPIRAN 
PERATURAN YAYASAN PEMBINA 

UNIVERSITAS ISLAM NUSANTARA BANDUNG 

NOMOR : 545/YPUINB/XII/2020 

TENTANG 

STATUTA UNIVERSITAS ISLAM NUSANTARA 

 

LAMBANG, BENDERA, HYMNE DAN MARSUNINUS 

 

I. LAMBANGUNINUS 

 
Lambang Uninus 

 

 
Pola dan Unsurnya 

 
Lambang Universitas Islam Nusantara terdiri atas dasar perisai persegi  
lima, Ka’bah dengan bintang dan kitab suci, bola bumi dengan peta 
Nusantara, burung hantu bertopi sarjana, kujang dan dian nan tak kunjung 
padam. 

 
Dasar 

 
Perisai berbentuk segi lima, berarti tameng penegak, pengaman serta pengamal 
Pancasila yang selaras berdampingan dengan tiang pokok ajaran Islam yang 
tersimpul dalam Arkanul Islam. 

 
Warna dasar 

 
Hijau (C: 75, M: 0, Y: 100, K: 0) 

Kuning emas (C: 4, M: 0, Y: 91, K: 0) 

Putih (C 0, M 0, Y 0, K 0) 

Merah (C:13, M: 100, Y: 100, K:0) 

melambangkan keislaman, keagungan dan kesucian cita-cita yang 
mendasar pendirian Universitasini. 
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Ka’bah dengan bintang dan Kitab Suci 

 
Baitullah dan Al-Qur’an asas universal keislaman, keimanan,  ketaqwaan  
dan kesatuan seluruh umat manusia dengan jalinan tali Allah 
Subhanahuwata’ala dan Al-Qur’an sebagai ajaran yanguniversal.  

 
Bola bumi dengan peta Nusantara 

 
Melambangkan bahwa dengan wawasan Nusantara, kita membela dan 
membina serta membangun Negara Republik Indonesia dan Proklamasi 17 
Agustus 1945 serta memajukan kecerdasan kehidupan, persatuan dan 
kesatuan bangsa serta turut memajukan perdamaian dan kesejahteraan  
umat manusia sebagai wargadunia. 

 
Burung Hantu bertopi Sarjana 

 
Melambangkan keilmuan, kecendekiaan insan akademis yang bijaksana, 
tajam pandangan dan tabah walaupun harus  menghadapi  rintangan  
laksana malam gelapgulita. 

 
Kujang Sunda 

 
Menunjukkan tempat kedudukan dan kelahiran pusat Universitas ini di 
Bandung tanah Parahyangan serta berarti pula sebagai senjata ampuh para 
sarjana, yaitu iman, ilmu, dan keahlian amaliyah. 

 

Obor atau dian nan tak kunjung padam 
 

Suluh dengan nyala api yang berkobar melambangkan misi  Universitas 
Islam Nusantara untuk menerangi jiwa dan hati manusia dari kegelapan, 
kejahilan, dan kekufuran, serta berarti pula semangat juang dan jiwa 
berjihad menegakkan haq dan melenyapkan kebathilan yang tak kunjung 
padam. 

Jumlah kesatuan dan unsur-unsurnya 
 

Jumlah perisai (1), jumlah semua jenis unsur (9), jubang (titik) pada mata 
kujang (5), jumlah helai benang hiasan topi (9), lingkaran bola, tangkai obor 
dan bunga api (11), jumlah kujang dengan titik lubangnya, obor dengan 
bunga apinya, lingkaran, Ka’bah, bintang dan kitab serta burung hantu 
keseluruhannya(30). 

 
Jumlah kesatuan seluruh unsur menunjukkan titi mangsa kelahiran 
Universitas ini, yaitu tanggal 30 November 1959. 

 

Makna keseluruhan 
 

Dengan cita-cita yang suci dan agung lembaga ilmiah ini dibina untuk 
memelihara dan mengembangkan ilmu serta melahirkan sarjana insan 
akademis yang diharapkan sanggup berjuang, membangun, dan bertaqwa
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kepada Allah Subhanahuwata’ala dengan bersenjatakan ilmu, kecakapan, 
dan keahlian yang dijiwai oleh semangat jihad menegakkan haq, 
melenyapkan kebathilan di dalam mengisi Proklamasi Kemerdekaan 17 
Agustus 1945 dan untuk kesejahteraan bangsa serta umat manusia  
umumnya yang diridhai AllahSubhanahuwata’ala. 

 

 
II. BENDERAUNINUS 

 

Bendera Universitas 
 

 
 
 

 
Fakultas Ekonomi 
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Fakultas Hukum 

 

 
Fakultas Keguruan dan Pendidikan 

 

 

Fakultas Teknik 
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Fakultas Pertanian 
 

 
Fakultas Ilmu Komunikasi 

 

Fakultas Agama Islam 
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III. HYMNE DAN MARSUNINUS 
 

Hymne Uninus 
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Mars Uninus 
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Dirgahayu Uninus 
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