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BEBERAPA CATATAN YANG PERLU DIPERHATIKAN  
ISI UNDANG-UNDANG PENDIDIKAN TINGGI SEBAGAI  

PIJAKAN PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI 

Oleh: 
Anang Priyanto*  

 

 

Tujuan dikeluarkannya UU Pendidkan Tinggi 
Meskipun sudah ada UU Sisdiknas (UU No. 20 Th 2003) sebagai amanat Pasal 31 

UUD 1945 masih perlu adanya pengaturan lebih lanjut tentang Pendidikan Tinggi dengan 
alasan:  
1. Agar Pendidikan Tinggi dapat lebih berfungsi dalam mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora 
untuk pemberdayaan dan pebudayaan bangsa.  

2. Dalam rangka menghadapi perkembangan dunia yang makin mengutamakan basis ilmu 
pengetahuan, Pendidikan Tinggi diharapkan mampu menjalankan peran strategis dalam 
memajukan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.  

3. Untuk meningkatkan daya saing bangsa dan daya mitra bangsa Indonesia dalam era 
globalisasi diperlukan Pendidikan Tinggi yang mampu mewujudkan dharma pendidikan, 
yaitu menghasilkan intelektual, ilmuwan dan/atau profesional yang berbudaya, kreatif, 
toleran, demokratis, dan berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran demi 
kepentingan bangsa dan umat manusia. 

4. Dalam rangka mewujudkan dharma Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, 
diperlukan Pendidikan Tinggi yang mampu menghasilkan karya penelitian dalam 
cabang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat diabdikan bagi kemaslahatan 
bangsa, negara dan umat manusia. 

5. Perguruan Tinggi sebagai lembaga yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi, 
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, harus memiliki otonomi dalam 
mengelola sendiri lembaganya, dan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi di Perguruan Tinggi berlaku kebebasan akademik dan mimbar akademik, 
serta otonomi keilmuan, sehingga Perguruan Tinggi dapat mengembangkan budaya 
akademik bagi sivitas akademika yang berfungsi sebagai komunitas ilmiah yang 
berwibawa dan mampu melakukan interaksi yang mengangkat martabat bangsa 
Indonesia dalam pergaulan internasional. 
 

Beberapa komentar umum: 
 Dengan dikeluarkannya UU Pendidikan Tinggi membuka peluang bagi rakyat yang tidak 

mampu dapat memperoleh pendidikan hingga jenjang pendidikan tinggi, karena asas 
dan prinsip pendidikan tinggi, prinsip otonomi pengelolaan perguruan tinggi dan 
pemenuhan hak mahasiswa menjamin hal itu. 

 Dengan dibentuknya UU Pendidikan Tinggi tidak menjadikan UU Sisdiknas sebagai 
acuan utama pengaturan pendidikan di Indonesia, dan seolah-olah Pendidikan Tinggi 
bukanlah bagian dari Sistem Pendidikan Nasional. Jika merujuk pada Pasal 24 ayat (4) 
UU Sisdiknas dinyatakan bahwa ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan 
tinggi diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Jelaslah disini masalah 
penyelenggaraan pendidikan tinggi cukup diatur dengan peraturan pemerintah. Kenapa 
harus muncul UU Pendidikan Tinggi? Namun dengan keluarnya UU Pendidikan Tinggi 

                                                        
* Disampaikan dalam kegiatan diskusi “Media Forum” yang diselenggarakan Humas UNY tgl. 9 Agustus 2012 di 

Ballroom Hotel UNY 
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asas lex posterior derogat legi priori menjadi dasar kekuatan berlakunya, meskipun 
secara politis nampak bahwa keluarnya UU Pendidikan Tinggi terkesan dipaksakan 
keberadaannya karena ada kemauan arogansi kekuasaan yang memaksakan 
kebenaran sepihak, hal ini dapat menimbulkan polemik dalam pembahasan hukum 
secara sistemik.  

 Apalagi jika merujuk UU Guru dan Dosen (UU No.14 Th 2005) ada sedikit perbedaan 
tentang Dosen sebagaimana diuraikan dalam UU Pendidikan Tinggi, akan nampaklah 
bahwa pembentukan undang-undang di negeri ini belum sepenuhnya dilakukan secara 
sistemik dikarenakan undang-undang satu dengan yang lain saling tumpang tindih 
bahkan ada yang saling bertentangan.  

 
Berlakunya UU Pendidikan Tinggi masih memerlukan adanya peraturan pelaksanaan, 
antara lain 10 Peraturan Pemerintah dan 29 Peraturan Menteri, dengan ketentuan semua 
peraturan pelaksanaan UU No.20 Th.2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang 
berkaitan dengan pendidkan tinggi dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak 
bertentangan dengan ketentuan dalam UUPenddk Tinggi.  
  
Beberapa Pengertian yang ada dalam UU Pendidikan Tinggi: 
1. 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 oleh perguruan tinggi 
berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. 

2. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi; 
3. Tridharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban perguruan tinggi untuk 

menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 
4. 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 dan teknologi. 

5. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang 
memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan 
masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

6. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar 
pada suatu lingkungan belajar. 

7. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi. 
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama 

mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, 
teknologi,  melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.  

9. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan 
mahasiswa.  

 
Beberapa catatan isi UU PT sebagai pijakan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi  
1. Penyelenggaraan pendidikan tinggi harus memperhatikan asas, fungsi dan tujuan 

pendidikan tinggi serta prinsip demokratis, tidak diskriminatif, menjunjung tinggi HAM, 
menciptakan kreativitas mahasiswa dengan pembelajaran student center (berpusat 
pada mahasiswa) dan konstektual, dengan pengembangan budaya akademik bagi 
sivitas akademika, serta keberpihakan pada kelompok masyarakat kurang mampu 
secara ekonomi.(Pasal 3 s/d Pasal 6) 
- Bahwa pendidikan tinggi harus diselenggarakan dengan demokratis, tidak membeda-

beda orang (mahasiswa) serta menciptakan keaktifan dan kreativitas mahasiswa 
dalam pembelajaran yang diselenggarakan secara konstektual dan berpihak pada 
kelompok masyarakat kurang mampu. Konsekuensi dari hal ini penyelenggaraan 
pendidikan tinggi harus didukung sarana dan prasarana yang cukup memadai serta 
penyediaan beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu.   
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2. Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan harus 
dilaksanakan dalam penyelenggarakan pendidikan dan pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi, yang merupakan tanggung jawab pribadi sivitas akademika 
dan wajib dilindungi serta difasilitasi oleh pimpinan perguruan tinggi.(Pasal 8, Pasal 9). 
Pengertian “akademik” adalah sesuatu yang bersifat ilmiah atau bersifat teori yang 
dikembangkan dalam pendidikan tinggi dan terbebas dari pengaruh politik prkatis 
(Penjelasan Pasal 8 ayat (1)). 
- Hal ini menempatkan pimpinan Perguruan Tinggi wajib menjamin terlaksananya 

kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan dengan 
baik serta memberikan perlindungan dan penyediaan fasilitas yang diperlukan. 
Pimpinan Perguruan Tinggi tidak dibolehkan bersikap otoriter dengan membatasi 
kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan dari 
sivitas akademika. (dosen dan mahasiswa). Pelanggaran terhadap kewajiban 
memfasilitasi dan perlindungan dari pimpinan perguruan tinggi dapat dikenai sanksi 
administratif.  

- Pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik tidak boleh 
terjadi karena pengaruh politik praktis.   

3. Penyelenggaraan pendidikan tinggi dilaksanakan dalam berbagai jenis, antara lain 
pendidikan akademik (dengan program sarjana, program magister dan program doktor), 
pendidikan vokasi (dengan program diploma, magister terapan, doktor terapan) dan 
pendidikan  profesi (dengan program profesi dan program spesialis) dan harus 
memenuhi persyaratan yang ditentukan, baik menyangkut tenaga dosennya maupun 
penggunaan gelarnya. (Pasal 15 s/d Pasal 25).  
- Bahwa pendidikan di Indonesia dibuka peluang adanya gelar magister terapan dan 

doktor terapan yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi yang selama ini belum ada. 
Pelanggaran terhadap persyaratan yang ditentukan dapat dikenai sanksi administratif 
dan sanksi pidana.  

4. Proses pendidikan dan pembelajaran diselenggarakan program studi yang memenuhi 
persyaratan minimum akreditasi serta memiliki kurikulum yang mengacu pada standar 
nasional pendidikan, dan wajib menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa 
pengantar. (Pasal 33 s/d Pasal 37). 
- Bahwa penyelenggaraan program studi harus bermutu (terakreditasi dan memiliki 

kurikulum yang sesuai standar nasional pendidikan tinggi) dan penggunaan Bahasa 
Indonesia sebagai bahasa pengantar wajib digunakan dalam kegiatan pembelajaran. 
Dengan demikian apabila ada kelas internasional yang mewajibkan menggunakan 
bahasa asing dalam kegiatan pembelajarannya dapat dikategorikan sebagai 
pelanggaran terhadap undang-undang dan dapat dikenai sanksi administratif.  

5. Sumber belajar wajib disediakan, difasilitasi atau dimiliki oleh Perguruan Tinggi sesuai 
dengan program studi yang dikembangkan, serta menyediakan sarana dan prasarana 
untuk memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi dan 
kecerdasan mahasiswa.(Pasal 41). 
- Hal ini menunjukkan pentingnya sumber belajar dalam penyelenggaraan pendidikan 

tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pelanggaran terhadap 
penyediaan sumber belajar dapat dikenai sanksi administratif. 

6. Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan 
teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Hasil 
penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan dan/atau 
dipatenkan Perguruan Tinggi, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, 
mengganggu dan/atau membahayakan kepentingan umum. (Pasal 45 dan Pasal 46). 
- Pentingnya hasil penelitian yang wajib disebarluaskan kepada publik untuk diketahui 

kepada masyarakat luas akan kemampuan bangsa dalam penguasaan dan 
pengembangan ilmu pengetahun dan teknologi serta kegunaan ilmu pengetahuan 
dan teknologi bagi kesejahteraan masyarakat. Pelanggaran terhadap publikasi ini 
dapat dikenai sanksi administratif. 
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7. Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai 
dengan budaya akademik, keahlian dan/atau otonomi keilmuan sivitas akademika serta 
kondisi sosial budaya masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat merupakan 
kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan 
dan teknologi serta hasilnya digunakan sebagai proses pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran 
dan pematangan sivitas akademika.(Pasal 47). 
- Memberikan kebebasan kepada sivitas akademika untuk melakukan pengabdian 

kepada masyarakat dalam berbagai bentuk, sehingga kebebasan ini menunjukkan 
fleksibilitas pengabdian kepada masyarakat untuk memudahkan sivitas akademika 
dalam mewujudkannya.  

8. Untuk menjamin mutu pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu 
secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau 
teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara, diselenggarakanlah 
sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang merupakan kegiatan sistemik untuk 
meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sistem 
penjaminan mutu pendidikan tinggi terdiri atas sistem penjaminan mutu internal yang 
dikembangkan oleh Perguruan Tinggi dan sistem penjaminan mutu eksternal yang 
dilakukan melalui akreditasi.(Pasal 51 s/d Pasal 53).  
- Mengisyaratkan perlunya jaminan mutu untuk menjaga kualitas dan kepercayaan 

masyarakat selaku pengguna hasil pendidikan tinggi terhadap Pendidikan Tinggi. 
Dengan demikian penjaminan mutu menjadi amanat utama yang harus diperhatikan 
oleh Perguruan Tinggi sebagai penyelenggara pendidikan tinggi. Unit Penjaminan 
Mutu yang ada didalam struktur Perguruan Tinggi merupakan kunci utama dalam hal 
ini, sehingga tidak ada alasan untuk mengerdilkan peran dan tugas dari Unit 
Penjaminan Mutu tersebut.  

9. Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat 
penyelenggaraan Tridharma. Otonomi pengelolaan perguruan tinggi dilaksanakan 
sesuai dengan dasar dan tujuan serta kemampuan perguruan tinggi. Otonomi 
pengelolaan perguruan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabilitas, 
transparansi, nirlaba, penjaminan mutu dan efektivitas serta efisiensi. (Pasal 62 s/d 
Pasal 65). 
 Jaminan otonomi pengelolaan perguruan tinggi dalam melaksanakan tridharma 

memberi kebebasan dalam kreativitas dan fleksibilitras pengelolaan dengan tetap 
berdasar pada prinsip akuntabilitas, transparansi, penjaminan mutu, efektivitas, 
efisiensi dan nirlaba.   

 Penjelasan lebih lengkap tentang maksud prinsip nirlaba sangat diperlukan agar 
tidak terkesan sangat sosial, dan dapat menimbulkan kesan pasal satu dengan pasal 
yang lain saling bertentangan, jika dilihat dalam Pasal 85 ayat (2) dinyatakan bahwa 
pendanaan Pendidikan Tinggi dapat juga bersumber dari biaya pendidikan yang 
ditanggung oleh mahasiswa sesuai dengan kemampuan mahasiswa, orang tua 
mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.   

10. Dapat dijatuhkannya sanksi administratif dan sanksi pidana dan/atau denda bagi yang 
melanggar beberapa ketentuan UU PT. 
Sanksi administratif berupa: 
- Peringatan tertulis; 
- Penghentian sementara bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah; 
- Penghentian sementar kegiatan penyelenggaran pendidikan; 
- Penghentian pembinaan; dan/atau 
- Pencabutan izin. 
Ketentuan lebih lanjut sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri. 
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Sanksi administratif tersebut dikenakan kepada Perguruan Tinggi yang melanggar: 
- Pasal 8 ayat (3)  

Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi 
keilmuan di Perguruan Tinggi merupakan tanggung jawab pribadi sivitas akademika, 
yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan perguruan tinggi.  

- Pasal 18 ayat (3)  
Program sarjana wajib memiliki Dosen yang berkualifikasi akademik minimum 
lulusan program magister atau sederajat.  

- Pasal 19 ayat (3)  
Program magister wajib memiliki Dosen yang berkualifikasi akademik lulusan 
program doktor atau yang sederajat.  

- Pasal 20 ayat (3)  
Program doktor wajib memiliki Dosen yang berkualifikasi akademik lulusan program 
doktor atau yang sederajat.  

- Pasal 21 ayat (4)  
Program diploma wajib memiliki Dosen yang berkualifikasi akademik minimum 
lulusan program magister atau sederajat.  

- Pasal 22 ayat (3)  
Program magister terapan wajib memiliki Dosen yang berkualifikasi akademik lulusan 
program doktor atau yang sederajat.  

- Pasal 23 ayat (3)  
Program doktor terapan wajib memiliki Dosen yang berkualifikasi akademik lulusan 
program doktor atau yang sederajat.  

- Pasal 24 ayat (4)  
Program profesi wajib memiliki Dosen yang berkualifikasi akademik minimum lulusan 
program profesi dan/atau lulusan program magister atau yang sederajat dengan 
pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.  

- Pasal 25 ayat (4)  
Program spesialis wajib memiliki Dosen yang berkualifikasi akademik minimum 
lulusan program spesialis dan/atau lulusan program doktor atau yang sederajat 
dengan pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.  

- Pasal 28 ayat (3) 
Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri 
apabila dikeluarkan oleh:  
a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau  
b. perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan tinggi yang tanpa hak 

mengeluarkan gelar akademik dan gelar vokasi. atau 
Pasal 28 ayat (4),  

Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan 
oleh:  
a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau  
b. perseorangan, organisasi, atau lembaga lain yang tanpa hak mengeluarkan 

gelar profesi. atau 
Pasal 28 ayat (5),  

Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut 
oleh Perguruan Tinggi apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh 
gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi terbukti merupakan hasil jiplakan 
atau plagiat. atau 

Pasal 28 ayat (6), 
Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan tinggi yang tanpa-hak 
dilarang memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi. atau 

Pasal 28 ayat (7),  
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Perseorangan yang tanpa-hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar 
vokasi, dan/atau gelar profesi.  

- Pasal 33 ayat (6) 
Program Studi wajib diakreditasi ulang pada saat jangka waktu akreditasinya 
berakhir. dan 

Pasal 33 ayat (7),  
Program Studi yang tidak diakreditasi ulang dapat dicabut izinnya oleh Menteri.  

- Pasal 35 ayat (3),  
Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah:  
a. Agama;  
b. Pancasila;  
c. Kewarganegaraan; dan  
d. bahasa Indonesia.  

- Pasal 37 ayat (1),  
Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara wajib menjadi bahasa pengantar di 
Perguruan Tinggi.  

- Pasal 41 ayat (1),  
Sumber belajar pada lingkungan pendidikan tinggi wajib disediakan, difasilitasi, atau 
dimiliki oleh Perguruan Tinggi sesuai dengan Program Studi yang dikembangkan.  

- Pasal 46 ayat (2),  
Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan 
dan/atau dipatenkan oleh Perguruan Tinggi, kecuali hasil Penelitian yang bersifat 
rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.  

- Pasal 60 ayat (5),  
Perguruan Tinggi wajib memiliki Statuta.  

- Pasal 73 ayat (3)  
Calon Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik wajib diterima oleh 
Perguruan Tinggi. dan 

Pasal 73 ayat (5),  
Penerimaan Mahasiswa baru Perguruan Tinggi merupakan seleksi akademis dan 
dilarang dikaitkan dengan tujuan komersial.  

- Pasal 74 ayat (1),  
PTN wajib mencari dan menjaring calon Mahasiswa yang memiliki potensi akademik 
tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi dan calon Mahasiswa dari daerah 
terdepan, terluar, dan tertinggal untuk diterima paling sedikit 20% (dua puluh persen) 
dari seluruh Mahasiswa baru yang diterima dan tersebar pada semua Program Studi.  

- Pasal 76 ayat (1),  
Pemerintah, Pemerintah daerah, dan/atau perguruan tinggi berkewajiban memenuhi 
hak Mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan 
studinya sesuai dengan peraturan akademik.  
 
 

- Pasal 78 ayat (2),  
Akuntabilitas Perguruan Tinggi wajib diwujudkan dengan pemenuhan Standar 
Nasional Pendidikan Tinggi.  

Akuntabilitas Perguruan Tinggi merupakan bentuk pertanggungjawaban 
Perguruan Tinggi kepada Masyarakat yang terdiri atas:  
a. akuntabilitas akademik; dan  
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b. akuntabilitas nonakademik.  
- Pasal 90 ayat (5)  

Perguruan Tinggi lembaga negara lain wajib mendukung kepentingan nasional.  

Sanksi pidana (Pasal 93) berupa pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun 
dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,oo ((satu miliar rupiah) juga 
dapat dijatuhkan bagi yang melanggar: 
- Pasal 28 ayat (6)  

Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan tinggi yang tanpa-hak 
dilarang memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi. atau 

Pasal 28 ayat (7) 
Perseorangan yang tanpa-hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar 
vokasi, dan/atau gelar profesi.  

- Pasal 42 ayat (4) 
Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan tinggi yang tanpa-hak 
dilarang memberikan ijazah.  

- Pasal 43 ayat (3) 
Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan tinggi yang tanpa-hak 
dilarang memberikan sertifikat profesi.  

- Pasal 44 ayat (4) 
Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan tinggi yang tanpa-hak 
dilarang memberikan sertifikat kompetensi.  

Serifikat kompetensi diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan 
organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang 
terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi.  
Sertifikat kompetensi dapat digunakan sebagai syarat untuk memperoleh 
pekerjaan tertentu.  

- Pasal 60 ayat (2) 
PTS didirikan oleh Masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan 
hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin Menteri.  

- Pasal 90 ayat (4) 
Perguruan Tinggi lembaga negara lain yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi di 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib:  
a. memperoleh izin Pemerintah;  
b. berprinsip nirlaba;  
c. bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Indonesia atas izin Pemerintah; dan  
d. mengutamakan dosen dan tenaga kependidikan warga negara Indonesia.  

Meskipun pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 
dirinya, namun ada beberapa perbuatan yang melanggar pendidikan digolongkan sebagai 
perbuatan pidana (tergolong dalam delik formil) dengan diancam sanksi pidana. Dalam 
jenjang pendidikan tinggi perbuatan-perbuatan yang tergolong delik formil sebagaimana 
tercantum dalam pasal sanksi pidana. (Pasal 93). 
 
 
 


