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PERATURAN

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

NoMoR : 9600 IUN36/HK/ 2ot9

TENTANG

KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK,

DAN OTONOMI KEILMUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 20 18 tentang

Statuta Universitas Negeri Makassar;

bahwa berdasarkan hasil rapat Pimpinan Universitas

Negeri Makassar tanggal 15 November 201-9 tentang

kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik,

dan otonomi keilmuan;

bahwa berdasarkan hasil rapat Senat Akademik

Universitas Negeri Makassar tanggal 26 bulan

November 2Ol9 tentang kebebasan akademik,

kebebasan mimbar akademik, dan otonomi

keilmuan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, b, dan c di atas, perlu

menetapkan Peraturan Rektor tentang Kebebasan

Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan

Otonomi Keilmuan;

b.

C.

d.
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2OO3 tentang

Sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara

Tahun Republik Indonesia Tahun 2OO3 nomor 78,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a3O I );

Undang-Undang Nomor L2 tahun 2Ol2 tentang

Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Al2 Nomor 158, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55OO);

Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1999 tentang

Konversi IKIP menjadi Universitas;

Peratrrran Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan

Tinggi Nomor 7 Tahun 2Ol8 tentang Statuta

Universitas Negeri Makassar (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2lO\;

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan

Tinggi Nomor 15 Tahun 2Ol9 tentang Organisasi

Tata Kerja Universitas Negeri Makassar (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2OL9 Nomor 28O);

Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan

Tinggi Nomor 4l /M/KPI.KP /2OL6 tentang

Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor

Universitas Negeri Makassar;

B. Peraturan Rektor Universitas Negeri Makassar

Nomor 401/UN36 /HK/2OL9 tentang Peraturan

Akademik Universitas Negeri Makassar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI

MAKASSAR TENTANG KEBEBASAN AKADEMIK,

2.

3.

6.

7.

4.

5.
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan akademik ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Makassar yang selanjutnya
disingkat UNM adalah perguruan tinggi negeri yang
menyelenggarakan program pendidikan akademik,
pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi dalam
berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi
yang berwawasan kependidikan dan
kewirausahaan.

2. Rektor adalah Rektor UNM sebagai penanggungjawab

utama yang melaksanakan arahan serta kebijakan
umum, menetapkan peraturan, norma dan tolok ukur
penyelenggaraan pendidikan atas dasar persetujuan

senat Universitas.

3. Senat adalah organ yang menjalankan fungsi
pertimbangan dan melakukan pengawasan bidang
akademik di UNM.

4. Fakultas adalah rlnsur pelaksana akademik yang
mengoordinasikan dan melaksanakan pendidikan
akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan
profesi dalam berbagai disiplin ilmu pengetahrlan,

teknologi, dan seni.

5. Program Pascasarjana yang selanjutnya disingkat
PPs adalah unsur pelaksana akademik yang
mengoordinasikan dan melaksanakan pendidikan
akademik, pendidikan vokasi dan pendidikan
profesi dalam berbagai disiplin ilmu pengetahlran,

teknologi, dan seni pada program magister dan atau
program doktor.

6. Jurusan adalah unsur pelaksana akademik pada
fakultas yang melaksanakan pendidikan akademik,
pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi dalam
berbagai disiplin ilmu pengetahrran, teknologi, dan
seni.
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7. Program Studi ada-lah kesatuan kegiatan

pendidikan dan pembelajaran yang memiliki

kurikulum dan metode pembelajaran tertentu

dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan

vokasi, dan pendidikan profesi dalam berbagai

disiplin ilmu pengetahllan, teknologi dan seni.

B. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuan UNM

dengan tugas utama mentransformasikan,

mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu
pengetahlran, teknologi melalui pendidikan,

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

9. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan

belajar di UNM.

10. Tenaga Kependidikan adalah Tenaga Kependidikan

UNM yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS)

dan Tenaga Kontrak.

11. Civitas Akademika adalah komunitas yang terdiri

dari dosen dan mahasiswa UNM

12. Kebebasan akademik adalah kebebasan civitas

akademika.

13. Kebebasan Mimbar Akademik adalah wewenang

professor danf atau Dosen yang memiliki otoritas

dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara

terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu

terkait dengan rumpun yang berkenaan ilmu dan

cabang ilmunya.

14. Otonomi Keilmuan adalah otonomi sivitas

akademika pada suatu cabang Ilmu Pengetahuan

dan/atau Teknologi dalam menemukan,

mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau
mempertahankan kebenaran ilmiah menurut

kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik

15. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa

dengan dosen dan sumber belajar pada suatu

lingkungan belajar.
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BAB II

KEGIATAN AKADEMIK

Pasa] 2

Asas

(1) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan

mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di

Universitas Negeri Makassar berasaskan pada nilai-
nilai kejujuran, kesetaraan/persamaan, melayani,

peka terhadap tantangan, kerja keras,

tangguh/tidak mudah menyerah, rasa ingin tahu,

kreatif, dan inovatif.

Pengembangan ilmu pengetahlran, teknologi, dan

seni dilakukan oleh Sivitas Akademika dengan

menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan etika untuk
kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat

manusia.

Pasal 3

Pelaksanaan

Kebebasan akademik dilaksanakan oleh sivitas

akademika dalam upaya mendalami, menerapkan,

dan mengembangkan ilmu pengetahnan, teknologi,

dan seni melalui kegiatan pendidikan, penelitian,

dan pengabdian kepada masyarakat secara

berkualitas dan bertanggung jawab sesuai dengan

bidang keilmuan.

Kebebasan mimbar akademik dilaksanakan dalam

menyebarluaskan hasil penelitian dan

menyampaikan pandangan akademik melalui

kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar,

diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan

pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah

keilmuan.

(3) Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik

sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

a. Merupakan tanggung jawab setiap anggota

(1)

(21
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Sivitas Akademika yang terlibat;

b. Menjadi tanggung jawab UNM atau unit
organisasi di dalam UNM, apabila UNM atau

unit organisasi tersebut secara resmi terlibat

dalam pelaksanaannya; dan

c. Sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan dan dilandasi etika dan

norma/ kaidah keilmuan.

{4) Otonomi keilmuan dilaksanakan melalui kegiatan

penelitian dalam upaya menemukan,

mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau

mempertahankan kebenaran ilmiah yang

berpedoman pada norma dan budaya akademik

serta kaidah keilmuan sesuai dengan bidang

keilmuan.

(5) Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan

otonomi keilmuan, setiap anggota Sivitas

Akademika:

a. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya

dapat meningkatkan mutu akademik UNM;

b. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya

bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara,

dan kemanusiaan;

c. bertanggung jawab secara pribadi atas

pelaksanaan dan hasilnya, serta akibatnya

pada diri sendiri atau orang lain;

d. melakukannya dengan cara yang tidak

bertentangan dengan nilai agama, nilai etika,

dan kaidah akademik; dan

e. Tidak melanggar hukum dan tidak mengganggu

kepentingan umum.
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BAB III

PEMANFAATAN DAN PENJAMINAN

Pasal 4

Pemanfaatan

Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan

otonomi keilmuan dimanfaatkan oleh UNM untuk:
(1) Melindungi dan mempertahankan hak kekayaan

intelektual.

(2) Melindungi dan mempertahankan kekayaan dan

keragaman alam hayati, sosial, budaya bangsa dan

Negara Indonesia.

(3) Menambah dan/atau meningkatkan mutu
kekayaan intelektual bangsa dan Negara Indonesia.

(4) Memperkuat daya saing bangsa dan Negara

Indonesia.

Pasal 5

Penjaminan

(1) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan

mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di UNM

merupakan tanggung jawab pribadi Sivitas

Akademika, yang wajib dilindungi dan difasilitasi

oleh UNM

(2) Rektor mengupayakan dan menjamin agar setiap

anggota Sivitas Akademika melaksanakan otonomi

keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan dan

dilandasi etika dan norma/kaidah keilmuan.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan akademik

ini akan diatur dan ditetapkan oleh surat keputusan

rektor atas persetujuan senat UNM.
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Pasal 7

Peraturan Rektor Universitas Negeri Makassar ini mulai

berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal 5 Desember 2OL9

NIP. 19660707 199 103 1003

HUSAIN SYAM
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