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PERATURAN REKTOR UNTVERSITAS
SEBTLAS MARET
NOMOR : 28 TAHUN 2018
TENTANG

sEKoLA"".[:fl

Menimbang

Si*il,HJ.ffff #]il.MARE'

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG
MNIA ESA
REKTOR UNTVERSITAS SEBELAS
MARET,

:a

i,ffi?S.*'.11t:f.*'il'l*i:'uT#.,t.i:.?..ffi:[T#

pendidikan di ringkungan Universitas
seu-Jas Maret perru
diatur sedemiki"r, *p-" sehingga dapat
berjalan secara
efe ktif, terstruktur, ter-pro gram, -a",
t".p"a" ;
b' bahwa agar- penyelengf..r"., pendidikan
lingkungan universitas 3.teh. Ifi*.;-J;;.t vokasi di
memenuhi
standar nasionar pendidikan sebagaimu"i
diamanatkan
dalam peraturan Menteri Riset,
Teknologi, dan pendidikan
Tinggr Nomor 44 tahun 2OlS;
melakukan pengaturan kembali dipandang perlu untuk
o.gurri"*iodu., tata kerja
penyelenggaraan pendidikan
vokasi- ai u"ireisitas Sebelas
Maret sesuai- dlrrg"., tuntutan pencapaian
standar

ffi,"#l'Lffif,T:r}:il""

c.

tersebut pada hurur a dan b
perlu menetapkan peraturan^\"\#
organisasi dan Tata xe4a sekolah V""gl"., tentang
v;e"i Universitas

Sebelas Maret.
I\4engingat

1' Undang-undang Nomor 20 Tahun
2003

2'
3.

tentang sistem
Pendidikan* Nasionar (t embaran
Negara
Tahun 2oo3
Nomor 7g, Tambahan f.rrrU"ran
Negaia
No-o.
a301);
undang-undang rvo*oi- i+ Tahun2ooi'"t.rrtang
Guru
dan Dosen,(Lembaran-Neglra
Tahun
2oos
Nomor
1s7,
Tambahan L,embarg fV.g-ir"
Nomor aSS6);
-Undang-Undang fvo*oi-. f Z
Tahun
ZOtt tentang
Pembentukan peraturan
perundang_Undangan
(Lembaran Negara ra-rr-unN"*"r*ii, Tambahan
Lembaran Negira Nomor izs+1;
-2oLL

4. Undang-Undang N;;";- b Tahun
2ot2 tentang
pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara i"t.r.,
2012Nomor
158, Tambahan Lembaran
rv.g"i
ni"rnl.Eisol;
5' undang-undang rv"*"rTiurrr, zoi+-,.rrt"ng
Aparatur
Sipii Negara (Lembara" **uo
Tahun
z,o,t+ Nomor 6,
-trto
Tambahan rembar." iv.s;;
uo*or
-jil*o.
s+g+r,
6' Peraturan pemeri"t r,
gz Tahun
^zi
2oog tentang
Dosen (Lembaran
;oo;
ry.g.;
Nomor 76,
Tambahan Lembar"" NA;;; __Tahun
Nomor SOoT);
7 ' Feraturan
eemerintah-'lvl.ror 4 tahu
n'2014 tentang
pendidik; Tinggi
aan
.
i.i.r..rggaraan
Perguruan Tin-g-gi
p"*u.."" Negara n.p,ruiir.
Indonesia
rahun 2ot4 MT;I i;;;;blr,ur,
Pengelolaan

Repubtik Indonesia xo*-o,

iioot;

;;;;;.",

Negara

〃

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2015 tentang
Perubahan Kedua atas peraturan p"rn".*Lf,
iomor 19
200-5 Tentang Standar N"J;;i-p;"didikan
lanln
(Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor
45, Tambahan

9

Peraturan pemerintah Nomor 1 1 Tahun 20
J.7 tentang
Manajemen pegawai Negeri Sipil,
ii;;b*;; Negara
Tahun 2017 Nomor os,-Tambaha"'i;;;;;
Negara

Lembaran Negara Nomor 5670);

Nomor 6037);

10.

11.

12.

13

14

Peraturan presiden
g tahun 2012
tentang
Kerangka Kualifikasi fgmor
Nasional Ird;;""i" lembaran

Negara Tahun 2012 Nomor 24);
Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976
tentalg
Pendirian Universitas Negeri Surak".t"
i.t.i"""ffArr.t;
Peraturan Menteri pendidikan Dan Kebudayaan
Nomor
73 tahun 2013 tentang e".,e.apan K.;^;;i;il;alifikasi
Nasional Indonesia (Berita negpr" ;ilf';oii
.,o*o.
8s1);

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan
Tinggi Nomor 44 Tahun 20lS Tentai-g St.rra.r"
N""iorr"t
Pendidikan Tinggi (Berita Negara rirr""
iOri Nomor

19s2);
Peraturan Mcntcri Risct, Tekno10gi, dan Pendidikan

Tinggi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pcrubahan atas
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17 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor

認

18 Keputusan
Menteri
Keuangan
Nonlor
52/KMK.05/2009
tentar
̀:/2004 tentang
statuta universitas sebelas
Sebelas Maret
sura
Pendidikan Nasional sel
atl Peng

lttin」 u雨

騎

／２

Memperhatikan

:

Persetujuan Senat UNS dalam Rapat pleno pada
tanggal
12 September 2018.

MEMUTUsKAN
MenOtapkan: PERATURAN REKTOR TENTANG ORGANISASI DAN TATA
I
KERJA SEKOLAH VoKA,I UNrVERSITAS SEBELAS MARET.
BAB I

KETENTUAN UMuM
Pasal l
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Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana
untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses

pembelajaran agar mahasiswa secara aktif
_
mengembangkan
potensi diinya untulf memiiiki tetuatari*- ipiaiual
keagamaan, pengendalian
.diri,, kepribadian, kecerdasan, akhlak.mutia,
serta keterampilan yang diperlukan
dirinya, masyarakat, bangsa, dan

negara.
16
ワ′

18

19

Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa
dengan dosen dan
sumber belajar pada suatu iinglcungan belajar.
standar Nasional pendidikan Tin[gi yang seranjutnya
disebut sN Dikti
adalah satuan standar. yarrg mefiputi standar nasional
pendidikan,
ditambah denga. standar ni.sioni penelitian,
dan
standar nasional
.

pengabdian kepada masyarakat.
standar Nasional pendidikan adarah kriteria minimal
tentang pemberajaran
pada jenjang pendidikan tinggi di p".gr**itinggi di seluruh wiiayah
l
hukum Negara Kesatuan.
Kerangka Kualifikasi Nasionar Indonesia yang
seranjutnya disebut KKNI

adalah kerangka penjenjangan kualifrkasi" kompetensi
yang dapat
menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegraiikan
u..ri"rr.biaarrg
pendidikan dan bidang pelatihan f...3"
pengalaman kerja dalam
.TcY pemberian pengakuan kompetensi".ii"
t.i.1,
al.,gur,l,rirlt*
pekerjaan di berbagai seitor.
""!r*
20 Laboratorium adalah uni
akademik yang digunakan untuk
melaksanakan kegiatan _pemrnjang
T; Dh"arnia, ;;;;"
laboratorium lapangan, studio, bengkel, aanl#pat iaboratoiium i..t rt p,
praktik.
K'DUDUKAN, TUGAS,

FUNG.I,3ffiil*"

KEI,.LA

'EK.LAH

pasal 2
２
●

(-)

voKAsI

Kedudukan Sekolah Vokasi berada

di bawah dan bertanggung jawab
langsung kepada Rektor.
Pembinaaan Sekolah !.okasi secara
fungsional al<ademik dilakukan oleh
Wal<il Rektor Bidang Akademik.
Studi berada dalam pembinaan dan penjaminan
1..?g.1*
mutu Sekolah
V OKA51.
penyelenggaraan prosr€un studi
diselenggarakan terpusat di
::*.::3:1
pasal B

Sekolah Vokasi mempunyai fungsi:
mengendarikan, dan mengkoordina"i"iku" merencanakan, mengorganisasikan,
p;;y;i.nggaraan

X:#: ffS,ff l:#,

p""iia*J J;;J;;j;;;n,

pendidikan Sekotah
penelitian, dan pengabdian

pasal 4
Tuga.s pokok Sekolah Vokasi
adalah:

(1) menyelenggarakan d"r.
;;;;i.ordinasikan. pelaksanaan pendiciikan,
pembi naan dan pen gemb"o g".r;"J"*]",'
adminstrasi akademik seko"larr v;k;;'"' "..a" meraksanakan perayanan
untuk menjamin tatu mutu
pendidikan sesuai ke_tent""" p.r.t"irri
perurraang_undangan.

"' Y":j#;ftL.:r::::?J"il*,';;ili;:J
to, rvrenlngkatkan dal

(4) Melaksanakan

mutu akaiemik

terhadap

meng.ernbangkan Sekolah Vokasi.

kegiatanl.yu""ri"a*i"#;1

pada sekolah vokasi.

4

BAB III

SUSUNAN ORCANISASI
Organisasi sek。 lah、ア
OkasiterdiHatiSa15

日曜 ∬ξ
Wan】 賦
駈
諄
■ittTatausaha
日蹴 釜
:書

Pasal 6
１
２

Vokasi dipimpin oleh seorang Direktur;
l9t<qtan
rJrre.ktur mempunyai lugas:

mernimpin.

lnengarahk r:
kebijakan umum,
.- menetapkan
mengkoordinasikan bidang keilmuan
dan
pengembangan
staf,'a"i"se.ta
.
' meiaksanakan kegiatan administrasi
umuirr
aan
te"uangro
penyelenggaraan pendidikan parla Sekolah
Vokasi.
.b. mengkoordinasikan
pelaksanaan tugas pemUinaan dan penjaminan
mutu penyelanggaraan pendidikan vokasi iengan Kepala
e.og.a_ it,ai
di lingkungan Sekoleth Vokasi.
tugas]ya, Direktur bertanggung jawab langsung
P.i'i[.me1ak-sanakan
Direkiur diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
Persvaratan untuk danat diangkat aan aiteifrentikan
sebagai Direktur
ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
a.

３
４
５

Pasa1 7
１
２

３
４

(5)

(6)

(7)

Dalam meleiksanakan tugasnya Direktur dibantu oleh 2 (dua)Wakil

Direktur

Wakl Dircktur diangkat dan diberhentikan
oleh Rektor atas pertimbangan
Direktur.
Wakil Direktur berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Direktur.
wakil Direktur terdiri dari watit - Eiret<tur Bidang
dan Kerjasama, a.r.-W-"Ur-'Sirektur Bidang Akademik,
Keuangan
f;fm;-"an

Wakii Direktur Bidang Akademik,
mempu nya i tu gas membLntu oirerfu,

Kemah:

d;i;f
:Xlffi ;il.,
#?i" fi?ff XTi
pengembangan di bidang pendidikan,
p."aiti"r,, -p."!"ili.f.-[ipla.

masyarakat, kemahasiswaan, alumni,
au" i"i;"""*";
Wakii Direktur Bidang Keuangan
aurr-,J*r-

tugas
-ii'uiil.g
membantu Direktur dalam.memi-"pi" pJ.il""aan , mempunyai
kegiatin
keuangan, perencanaan, t"p.e"r;i".ri--lilri.ri"o."i
umum, sistem
informasi, dan sarana prasarana.

;:::'Jr:?"?T.Tlf,l:*"

wakil Direktur ditetapkan sesuai

dengan

pasal g
Masa jabatan Direktur dan Wakil
Direktur
kembati, dengan ketentuan tidJ
9ll"_*k.l
JauaLan Derturut_turLltpasal 9

::課 1￡ ifl計
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量
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(4)

,Persyaratan untuk dapat diangkat darr
diberhentikan sebagai Kepala
Program Studi, serta masa jabitannya aiatur
sesuai dengan ketentuan
peraturan yang berlaku.
Kepala Program Studi bertanggung jawab kepada
Direktur.
Pasal lO

１
２

Bidang Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal
5 ayat (4) dipimpin
oleh seorang Koordinatoi Bidang Tata Usafr".--*

３

Koordinator Bidang Tata Usaila. ,.*p""y"i
tugas melakukan urusan
perencanaan, keuangan, akademik,- t<imahas"isw;;l;;.;;;,
ketatausahaan, kerumahtangg
tl.:"..*l, sistem informasi, dan
p_engeiolaan barang milik-negara "",
di lingkunga; Sekolah Vokasi.

４

Koordinator Bidang Tata usira dr."st?i
;.?;iierhentikan oreh Rektor.
Persyaratan untuk daDat diangkat
alt*ir."tikan sebagai Koordinator
Bidang 'lata Usaha
*"""l"batannya ai"ir.
dengan peraturan
"".t.
yang berlaku.
""".r"i
Bidang Tata Usaha Sekolah Vokasi bertanggung jawab
kepada

i"-

(5)

$?.".til:..

BAB Ⅳ
PELAKSANA AKADDttIK
Pasal ll
１
２

(3)

(4)

Pclaksana akadenllk sek。 lah vOkasi adalah Program Studi
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PaSal 12
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BAB V
DOSEN DAN TENAGA KEPET{DIDII{AN

Pasal 13

Dosen yang ditugasi mengajar pada program studi harus
memenuhi
standar kualifikasi dosen sesuJ dengan -standar Nasionar p".diair.u,

Tin ooi
(2)

(3)

Dosen yang ditugasi mengajar pada program studi sebagaimana
dimaksud
pada ayat (1) harus:

a' berkualifikasi akademik lurusan minimal Magister (S2)
atau Magister
yang relevan dengan program studi; atau
-b. Terapan
bersertifikat profesi. yang -,.ierron dengan program studi
dan
berkualifikasi setara dengal jenjang g (delapln) KKNL
yang mgngajar pada prtgram-studi ditetapkan dengaa
Posen
Keputusan
";""g
Direktur, setelah memperoreh persetujuan a".i o.r."" 'F"i;ia.-

bersangkutan.

Pasal 14

(2)

Tenaga kependidikan harus memiliki kualifikasi
paling rendah lulusan pT9g."T Diptoma e (tisal akademik diutamakan
y."g Ji-;;iJ;;;g."
ijazah sesuai dengan kualifikasi t"g"" polok'Jin
rungslnya.
Tenaga kependidikan vang rrremeirukan keahlian
k"h""il wajib memiliki
sertifikat kompetensi
d.r,gun i"g"" ;r" k..hliannya.
"i.ri
PENGELoLAAN ANGGARAN D"iTXH*A/PRASARAITA
PENDIDIKAN
Pasal lS
Sekolah Vokasi menyediakan, memanfaatkan,
berupa: dana, sarana, prasarana, dosen, dandan mengeiola sumber daya
tenaga kependidikan bagi
berlarrgsungnya kegiatan pendidikan au, p"*t"ru:aran
di program studi
yang bcrada di bawahnva.

(2)

bersama_

penlelola program studi menyusun

伶

liletctur,kegiatan
dalr menetapkan
rencana
dan anggaran.titan1a, pengukuran kinerja,
program str:di yan! a[.1.1-rgg"."f.an di dan penilaian
inerj3
.tahunan
Sekolah Vokasi
sesuai dengan peraturan yang beilakrl

Direktur berkoordinasi dengan

Dekan untuk mensinergikan dan
menyelaraskan kegiatan dan penganggaran program
stuai.
Direktur menyampaikan tapo.ai. kf"rd
;;";am
jawabnya kepada Ret<ior'se-s'uai srudi yang berada di
dengan peraturan yan g
f :J;L, :."**ung
srsrEu **r*r3f;*H'DAN

KEUANGAN

Pasal 16
１■

(2)

Administrasi akademik dan administrasi
keuangan Sekolah Vokasi
mengikuti kebiiakan universitas,

yJiu sentratisasl administrasi
desentralisasi akademik yang selanjutnya
disebut SADA.
Penyelenggaraan iavana, administr-asi
ataaemit dan aciministrasi
y",s
di Sekolah v"r.""i^l-i"t .
13il_fl..-.e*."#ot

nf
(3)

;!;r.d;;J;;

memperhatikan prinsrP efisiensi,

t.r".p*ui.t,

"r."","tirii"i'd;##,
p."v.r.";..i;"i';;',T**'lJf;
llt:llr"i"jffi ff lr.:*.",*r;;;;"",
keuangan program sluai setagaiman"
sesuai dengan peraturan yang berlaku

}-"[]ia

pada ayat (2) d,akukan

／７

PENJAMII{ANBffi,H;I,,,oIDIIIAIY
Pasal

lz

６

(1) Sekolah Vokasi mempunyai tugas melaksanakan
penjaminan mutu
program studi.
(2) Penjaminan mutu penyelenggaraan program
menggunakan
mekanisme, penetapan, peiaksanaan, ' Eialuasi,studi
p;"g";J;?;
dan
Peningkatan (ppEpp) standar.
(3) Penetapan standar mutu penyerenggaraan program
studi dilakukan oreh
Direktur.
Pelaksanaan sta,ndar mutu dilakukan oleh Kepala program
Studi di bawah
koordinasi Direktur.
Evaluasi pelaksanaan standar mutu dapat dilakukan
oteh tim monev atau
audit internal maupun eksternal UNS.
Pengendalian pelaksanaan standar mutu dilakukan
oleh Rektor dibantu
Direktur.
(7) Peningkatan standar mutu dikoordinasikan
oleh Direktur.
(8) Sekolah Vokasi berkoordinasi aengan
f.embaga pengembangan dan
Penjaminan Mutu pendidikan (Lpprfp) daram p"elaksan?an-p"i[*i.r.r,
mutu internal.
(9) Penjaminan mutu eksternal dilaksanakan
oleh Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi (BAN
atru
Lembaga
er...ait"J-u""aii*ffi1 .,^,
T) al<reditasi internasional.
yang setara, dan/atau badan
０

BAB XI).
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

(2)

lebih tanjyl yang berkaitan dengan pengelolaan
I:ten:uan
dan
penyeienggaraan pendidikan vokasi di
uNS
yang
belum
diatur
dalam
peraturan ini akan diatur kemudian dalam
yang
bagian yang tidak terpisahkan dari
f-.:l:\T
J::?:::f,Jersendiri
uengan cuberlar(ukannya peraturan
peraturan
ini

maka
Rektor berikut ini:
a. Nomor 583/UN27/Hk1zOtO. tanggai--A.-agustus
2oi6- i;;;g
Penyelenggaraan dan pengelolaan-E"aiaiu'
Diploma
dinyatakan
masih tetap bertaku
kecuali-yang

di"dail;;;il#A;;:r;ifrr*

β

b. Nomor 114/H27/OT/2Oll tanggal 1g Maret
dan Tata Kerla proeram vokas]"Unive."ioJ 2O1l tentang Organisasi
s.u.r^"- il;;;;;;ffi;i*
dicabut dan tidak b;hku lagr.
-_
Untuk pertama kali oada masa traasisi, jabatan
Direktur dan Wakil
Direktur diangkat untuk masa jabatan

2 (dua.i tahun.
Peraturan ini diberlakult
dengan ketentuan
apabila di kemudian hari ternyata
::il .teraaiit
e*ffii,.*pt.n
t"t"ri*ur,
dalam perafuran ini
akan diperbaiki sebagaimala mestinya.

還電姜
[:∫

:lr]守

tl.

Rektor
yniversitas sebelas Maret,
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ィ８

逮胤 ナ
蒜3擢 l機・

