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1 Prosedur Pendirian Program Studi Institut Teknologi Bandung 

1.1 Pendahuluan  

1.1.1 Latar Belakang  

Sejak tanggal 10 Agustus 2012, Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan 

Tinggi  (UU Dikti) telah menetapkan pola baru dalam perizinan pembukaan Program Studi. 

Sebelum UU Dikti ini ditetapkan, izin pembukaan Program Studi diterbitkan terlebih dahulu 

oleh Mendikbud (sekarang Menristekdikti) setelah memenuhi persyaratan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan, kemudian dalam kurun waktu tertentu sebagaimana 

ditetapkan dalam surat keputusan izin tersebut, Perguruan Tinggi wajib meminta akreditasi 

kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Setelah UU Dikti berlaku, 

izin pembukaan Program Studi akan diterbitkan apabila proposal pembukaan Program Studi 

telah memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi, sebagaimana ditetapkan oleh 

Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) dari Program Studi yang bersangkutan, atau BAN-PT 

dalam hal belum dibentuk LAM dari Program Studi tersebut.  

Pengaturan pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi dapat ditemukan dalam Pasal 

33 ayat (3) dan ayat (5) UU Dikti yang menetapkan sebagai berikut:  

• Ayat (3): Program Studi diselenggarakan atas izin Menteri setelah memenuhi 

persyaratan  minimum akreditasi.  

• Ayat (5): Program Studi mendapatkan akreditasi pada saat memperoleh izin 

penyelenggaraan.  

1.2 Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)  

Penerbitan izin pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi didasarkan pada SN-Dikti 

sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a dan ayat (2) UU Dikti yang menyatakan 

sebagai berikut:  

• Ayat (1) huruf a: SN Dikti ditetapkan oleh Menteri atas usul suatu badan yang bertugas 

menyusun dan mengembangkan SN Dikti;  

• Ayat (2): SN Dikti merupakan satuan standar yang meliputi standar nasional 

pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada 

masyarakat.  



SN Dikti merupakan standar minimum akreditasi untuk pembukaan Program Studi pada 

Perguruan Tinggi. Dengan demikian, izin pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi 

harus  memenuhi syarat minimum akreditasi yang berarti pula harus memenuhi SN Dikti.  

1.3 Pembukaan Program Studi di Institut Teknologi Bandung 

Kewenangan pembukaan Program Studi di Institut Teknologi Bandung yang merupakan 

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum dinyatakan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan RI nomor 95 Tahun 2014 Pasal 32 sebagai berikut: 

• Kewenangan membuka, mengubah, dan menutup Program Studi sebagaimana 

dimaksud  dalam  Pasal  25  sampai  dengan  Pasal  31  pada  Perguruan  Tinggi Negeri 

badan hukum ditetapkan oleh Perguruan Tinggi Negeri badan hukum 

Kebijakan akademik tentang pembukaan dan penutupan Program Studi di Institut Teknologi 

Bandung diatur pada Keputusan Senat Akademik ITB No: 11/SK/I.1-SA/OT/2015. Kebijakan 

ini menyatakan bahwa lingkup tugas dan wewenang Senat Akademik dalam Prosedur 

Pembukaan dan Penutupan Program Studi di lingkungan Institut Teknologi Bandung 

meliputi: 

a. Pembukaan Program Studi Baru 

(1) Penetapan kriteria yang harus dipenuhi dalam pembukaan Program Studi baru 

(2) Penetapan panduan penyusunan proposalpembukaan Program Studi baru 

(3) Penilaian proposalpembukaan Program Studi baru, bekerjasama dengan pihak 

rektorat IT, berdasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan melalui Keputusan 

Senat Akademik. 

(4) Persetujuan dan penolakanterhadap usulan Program Studi baru 

(5) Penetapan kriteria evaluasi terhadap implementasi Program Studi baru. 

  



b. Penutupan Program Studi  

(1) Penetapan kriteri penutupan program studi regular dan baru (Sunset clause) 

(2) Penilaian usulan penutupan program studi regular dan baru 

(3) Persetujuan dan penolakan terhadap usulan penutupan program studi regular 

dan baru. 

Suatu program studi baru hanya dapat diimplementasikan apabila telah mendapatkan: 

(1) Pertimbangan kelayakan akademik serta persetujuan dari Senat Akademik 

(2) Pertimbangan kelayakan administrasi, sumber daya manusia, fasilitas dan peralatan serta 

persetujuan dari Rektorat 

(3) Pengesahan pendirian program studi baru berupa surat keputusan dari rektor ITB. 

Sebelum terbit surat keputusan Rektor ITB tentang pendirian suatu program studi baru, 

kegiatan promosi dan rekrutmen mahasiswa untuk prodi baru tersebut tidak diperkenankan. 

Sebagai bentuk penyelarasan aturan pembukaan pembukaan Program Studi di Institut 

Teknologi Bandung dengan ketentuan UU Dikti, SN-Dikti dan Keputusan Senat Akademik 

ITB, maka disusunlah prosedur pengusulan program studi baru yang diuraikan pada Bab 2.  

  



2 Prosedur Pengusulan Program Studi Baru 

Proses pengusulan program studi baru secara garis besar mengikuti urutan prosedur sebagai 

berikut:  

a. Penyusunan proposal pembukaan program studi baru oleh Tim Adhoc yang ditugasi 

oleh Dekan Fakultas / Sekolah. Dalam hal penyusunan proposal tidak dapat 

didelegasikan kepada Fakultas/Sekolah, Tim Adhoc dibentuk dan ditugasi oleh 

Rektor. 

b. Persetujuan proposal oleh Senat Fakultas Sekolah yang menaungi Program Studi baru 

atau oleh Tim Pengarah yang dibentuk oleh Rektor. 

c. Penyerahan proposal oleh Dekan Fakultas / Sekolah atau Tim Adhoc kepada Rektor 

ITB 

d. Penyerahan proposal oleh Rektor ITB kepada Senat Akademik dan Tim Rektorat 

untuk direview. 

e. Review proposal dilakukan secara parallel oleh Senat Akademik (Komisi 1) dan Tim 

Rektorat (terdiri dari unsur Wakil Rektor di bidang akademik, sumber daya, keuangan, 

perencanaan dan pengembangan, serta satuan penjaminan mutu). Senat Akademik 

terutama berkewenangan mereview kelayakan akademik, sementara Tim rektorat 

terutama berkewenangan mereview kelayakan administrasi, sumber daya manusia, 

serta fasilitas dan peralatan.  

f. Selama proses review, Senat Akademik dan Tim Rektorat dapat memberikan 

kesempatan kepada Tim Adhoc pengusul proposal untuk memperbaiki, 

menyempurnakan, atau menambahkan berkas proposalnya sesuai yang disarankan. 

g. Setelah proses review proposal selesai Senat Akademik dan Tim Rektorat 

melaksanakan rapat koordinasi untuk membahas dan menyimpulkan hasil review 

secara bersama. 

h. Hasil review proposal dilaporkan kepada Rapat Pleno Senat Akademik untuk 

mendapat persetujuan atau penolakan. 

i. Dalam hal proposal disetujui, Senat Akademik menyampaikan hasil keputusan 

tersebut kepada Rektor untuk segera menerbitkan surat keputusan pendirian program 

studi baru tersebut. Dalam hal proposal ditolak, Senat Akademik menyampaikan hasil 

keputusan tersebut kepada Rektor untuk segera menyatakan bahwa proses pengusulan 

dinyatakan gagal. 



2.1 Proses Review Proposal Pembukaan Program Studi  

pada Tim Rektorat ITB 

Proses review proposal program studi baru pada Tim Rektorat ITB secara garis besar 

mengikuti urutan prosedur sebagai berikut:  

a. WRAM - ITB menyampaikan dokumen usulan pembukaan Program Studi kepada 

Satuan Penjaminan Mutu (SPM) ITB untuk melakukan evaluasi dan verifikasi 

dokumen tentang pemenuhan persyaratan akreditasi minimum sebagaimana dimaksud 

dalam UU Dikti dan SN Dikti. 

b. Berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Ketua 

Satuan Penjaminan Mutu (SPM) ITB menyampaikan rekomendasi tentang izin 

pembukaan Program Studi kepada WRAM ITB. 

c. Berdasarkan rekomendasi SPM ITB,  WRAM – ITB menyampaikan permohonan 

tertulis untuk verifikasi pemenuhan syarat akreditasi minimal kepada Badan 

Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri 

(LAM) yang sesuai untuk Program Studi yang diusulkan. 

d. BAN-PT atau LAM melakukan verifikasi pemenuhan syarat akreditasi minimum. 

Dalam hal persyaratan akreditasi minimum dipenuhi, maka BAN-PT atau LAM 

menyampaikan surat pernyataan pemenuhan syarat akreditasi minimum Program 

Studi yang diusulkan kepada WRAM ITB. Dalam hal persyaratan akreditasi minimum 

tidak dipenuhi, BAN-PT atau LAM menyampaikan surat pernyataan bahwa syarat 

akreditasi minimum Program Studi yang diusulkan belum dipenuhi kepada WRAM 

ITB.  

e. Berdasarkan surat verifikasi pemenuhan syarat akreditasi minimum dari BAN PT atau 

LAM, Senat Akademik dan Tim Rektorat melaksanakan rapat koordinasi untuk 

membahas dan menyimpulkan hasil review secara bersama sebagaimana yang 

dijelaskan pada butir .2.g. dan proses diteruskan sebagaimana yang dijelaskan pada 

butir 2.h-i. 

  



3 Penutup 

Kebijakan akademik tentang pembukaan Program Studi di Institut Teknologi Bandung 

senantiasa harus diselaraskan dengan dinamika pertumbuhan Institut Teknologi Bandung 

sebagai Perguruan Tinggi Berbadan Hukum dan Perguruan Tinggi Riset, serta dengan produk 

hukum dan peraturan yang berlaku bagi perguruan tinggi di Indonesia. Oleh karenanya 

dokumen Prosedur Pengusulan Pembukaan Program Studi Sarjana, Magister dan Doktor  

Institut Teknologi Bandung dapat ditinjau ulang dan direvisi dari waktu ke waktu. 
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