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BAB I
UMUM
KETENTUAN

dengan:
RumahTanggainiyangdimaksud
DalamAnggaran
SebelasMaret;
1. Universitas
adalahUniversitas
2. RektoradalahRektorUniversitas;
dan llmuPendidikan;
3. FakultasadalahFakultasKeguruan
4. DekanadalahDekanFakultas;
Dekan;
Fakultas
adalahDekandanPembantu
5. Pimpinan
6. SenatadalahSenatFakultas;
7. AnggaranRumahTanggaSenat adalah peraturan pelaksanaantentang
segala sesuatuyang berkenaandengan kegiatandan tata kerja Senat
yangberlaku;
dan Perundang-undangan
statutaUniversitas
berdasarkan
B. GuruBesaradalahGuruBesarTetappadaFakultas;
9. Guru Besar Emeritusadalah Guru Besar yang telah mengakhirijabatan
karenapensiunyangdiangkatkembalimenjadiGuruBesardengansebutan
GuruBesarEmeritus;
10.Dewandosen adalahdewanyang anggotanyaterdiriatas dosentetap di
lingkungan
Fakultas;
ll.Persetujuan adalah pendapatdan/ataukeputusanSenat yang bersifat
menerimaatau tidak menerimasuatu gagasanatau rancanganmengenai
di dalamSidangSenat;
suatuhalyangdilakukan
adalirhpendapatSenatyang merupakanmasukanterhadap
l2.Pertimbangan
dalamsidang
suatuhal yangdilakukan
gagasanatdurancangarl
mengenai
Senat;
jabatanpimpinandi
adalahusul untuk mengangkat
13.Usulpengangkatan
tenagaakademik;
bidangakademikdankenaikan/pangkat
14.KomisiadalahkomisiSenat;
dan
dalam tugds, kewajiban,tanggungjawab
15.SetaraadalahkeSepaddnan
hak;
dkademikdi bawahFakultasdalamsatu
16.Jurusanadaldhkesatuanpelaksana
teknologi,
dan keseniantertentu;
cabangilmupengetahuan,
atauseperahgkat
lT.JabatanStrukturaladalahjabatandbsen yang mendapattugas tambahan
sebagai Rektor, Pembantu Rdktor, Dekan, Pembantu Dekan,
jurusan,Ketua/Sekretaris
ProgramStudi/Bidang
Keahlian
Ketua/Sekretaris
Khusus(BKK)dan KetuaLaboratorium.

BAB II
SENAT
TUGAS,DANWEWENANG
KEDUDUKAN,
Pasal2
tertinggipadaFakultas.
BadanNormatifdan perwakilan
Senatmerupakan
Pasal3
tugaspokok:
Senatmempunyai
fakultassesuaidengan
akademikdan pengembangan
kebijakan
a. merumuskan
Pendidikan;
StandarNasional
b. merumuskankebijakan penilaian prestasi akademik, kecakapan,dan
fakultas;
sertajati dirisivitasakademika
kepribadian
sivitasakademika
penyelenggaraan
pendidikan
di fakultas;
c. merumuskan
kaidahdantolokukur
persetujuan
atasRencana
d. melaksanakan
fungsikontroldenganmemberikan
dan BelanjaFakultas(RAPBF);
Kerja(RK),RencanaAnggaranPendapatan
kerjasama,dan
e. memberikanpersetujuan atas rencanapengembangan,
yang
penjaminanmutu,rancangan,kebijakan
akan dilakukanDekandalam
kurunwaktutahunyangakandijalani.
PimpinanFakultasatas pelaksanaan
f. menilaipertanggungjawaban
kebijakan
yangtelahditetapkan;
g. memberikanpertimbangan
kepadaRektorberkenaandengancalon-calon
dari Fakultasyang diusulkanuntuk diangkatrnenjadiDekan, Pembantu
Dekan,KetuaJurusan,SekretarisJurusan,KetuaProgramStudi,Sekretaris
ProgramStudi,KetuaBKK,Sekretaris
BKK,danjabatanlainnyasertaDosen
jabatanakademik/pangkat
yangdiusulkanuntukmendapatkan
kenaikan
; dan
yang
pendidik,
h. menegakkan
berlakubagitenaga
etikaakademik
mahasiswa
dantenagakependidikan
fakultas.
Pasal4
yang timbuldari pelaksanaan
Pembahasanpermasalahan
tugas pokokSenat
pada
pasal
dapat
dilakukan
sepertitersebut
3
dalam SidangSenatatas usul
inisiatifanggotaSenaUkomisi
fakultas
SenaVpimpinan
BAB III
KEANGGOTAAN,
PERSYARATAN,
DANTATACARA PEMILIHAN
ANGGOTASENAT
Pasal 5
(1)AnggotaSenatterdiriatas:
a. Dekandan PembantuDekansertaKetuaJurusan.
b. GuruBesar.
c. WakilDosentiaptiapjurusandalamlingkungan
fakultas,masing-masing
2
(dua)orang.
(2)Anggota Senat diangkat dan diberhentikandengan Surat Keputusan
Rektor,setelahmendapatpersetujuandari Senat.
(3)Apabilaada anggotaSenatwakiljurusanmengundurkan
diri perludiadakan
penggantian
anggotasebagaimana
diaturdalampasal6 dan pasal7.
(4) Masabakti KetuaKomisidan SekretarisKomisiSenatsama denganmasa
jabatanKetuaJurusan.
(5) Masa bakti Guru Besar sebagaianggotaSenat, sejak diangkatsampai
purnakaryaataumengundurkan
denganyangbersangkutan
diri.
(6) Masa bakti Dekan,PembantuDekan,dan KetuaJurusansebagaianggota
Senatsesuaidenganperiodemasabaktiyangbersangkutan.

Pasal 6
PersyaratananggotaSenatwakiljurusanadalah:
a. dosentetap,minimalmemilikijabatanfungsionalLektorKepalapada saat
pengangkatan
sebagaianggotaSenat;
jasmani,
rohani,aktif, kreatif,memilikiintegritasdan rasa tanggung
b. sehat
jawabyangtinggiterhadapjurusandanfakultas;
c. dipiliholehsidangdewandosenjurusanyangbersangkutan;
administrasi,
danataukodeetik;
sanksiakademik,
d. tidaksedangmenjalani
e. padawaktudiangkatsebagaianggotaSenatberusiatidaklebihdari61 tahun
kurangsatubulan;
studilanjut.
f. tidaksedangmengikuti
Pasal7
('l) PemilihancalonanggotaSenatwakiljurusandilaksanakan
dengantata cara
sebagaiberikut:
di dalam
a. Pemilihancalon anggotaSenatwakil jurusandilaksanakan
jurusan.
jurusan
yang
ketua
dipimpin
oleh
sidang
b. Merekayang memenuhipersyaratan sepertitersebutpada Pasal 6,
sebagaianggotaSenatWakilJurusan.
berhakdicalonkan
dilaksanakan
secaralangsungataubertahap.
c. Pemilihan
d. Dua calon anggotaSenatyang mendapatsuaraterbanyakkesatudan
kedua diusulkanoleh ketua Jurusan menjadi anggota Senat Wakil
JurusankepadaDekan/ KetuaSenatdilampiriberitaacarapemilihan(2) Kewajiban
anggotaSenatwakiljurusan:
a. membawakanamanat Jurusandalam forum Senat dan memberikan
laporankepadaJurusan;
sebaga.
b. mengumpulkan
informasiyang diperlukandalamkedudukannya
anggotaSenatWakilJurusan.
BAB IV
ORGANISASISENAT
Pasal 8
Organisasi
Senatterdiriatas:
Senat;
Ketuadansekretaris
a. Pimpinan:
danAnggota;dan
Ketua,Sekretaris,
b. Komisi-komisi:
Administrasi.
c. unsurPelaksana
Pasal9
(1) KetuaSenatadalahDekanFakultas.
(2) Di dalammenjalankantugasnyaketuaSenatdibantuoleh seorangsekretaris
Senat.
(3) Sekretaris
Senatdipilihdari danolehSenatyangmemenuhi
syarat:
jabatanstruKural;
a. tidakmenjabat
Senat;
sebagaisekretaris
b. bersediadicalonkan
memimpinkesekretariatan
tugassehari-hari
Senatc. mampumelaksanakan
jurusan
(4) MasabaktianggotaSenatwakil
adalah4 tahundan dapatdiangkat
tidakbolehlebihdaridua kali masabaktiberturut
kembalidenganketentuan
turut.
(5) Masabaktisekretaris
SenatsamadenganmasabaktiSenatdan dapatdipilih
kembalidenganketentuantidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa bakti
berturut-turut.

Pasal10
dalam sidang Senat dengan
PemilihansekretarisSenat diselenggarakan
tatacarasebagaiberikut;
2 (dua) calon yang
a. Ketua Senat mengajukansekurang-kurangnya
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sesuaipasal ayat(3).
memenuhipersyaratan
b. CalonyangdiajukandipilihlangsungolehparaanggotaSenat.
c. Calon yang mendapatsuara terbanyakadalahcalon sekretarisSenat
terpilih.
calonmendapatsuarayangsama,ketuaSenat
d. Dalamhal masing-masing
calonteroilih.
menentukan
Pasal11
tugas:
Senatmempunyai
Sekretaris
tugas
dan membantuketua Senat dalam melaksanakan
a. Mendampingi
selakuketuaSenat.
sehari-hari
sebagaiketuaSenatsetelahmendapatmandatdariketuaSenat
b. Bertindak
berhalangan.
dalamhalyangbersangkutan
c. MemimpinkesekretariatanSenat.
yangberkaitan
dengantugasSenat.
administrasi
d. Melaksanakan
tugaskomisisesuai
sidangSenatdan melaksanakan
e. Mengkoordinasikan
denganfungsinya.
takultas.
Senatdenganunitstruktural
f. Mengkoordinasikan
Pasal12
('1)KomisiSenatterdiridarikomisi:A, B, C, D, E, dan F yangmasing-masing
jenistugassepertiyangdijabarkan
dalamayat (7), (8), (9), (10),
mempunyai
( 11 ) dan (12)pas ali ni .
(2)Tiap-tiapanggota Senat wajib masuk ke dalam komisi-komisimenurut
jumlahanggotasetiapkomisiseimbang.
minatnyadandiusahakan
komisi.
(3) PimpinanKomisiterdiriatasseorangketuadanseorangsekretaris
komisi.
(4) Ketuadansekretaris
komisidipiiihdiantaradanolehanggota
komisiadalahsebagaiberikut:
(5)TugasKetuaKomisidansekretaris
dan
tugasmemimpinkomisiyangbersangkutan
a. Ketuakomisimempunyai
jawabkepadaketuaSenat.
bertanggung
b. Sekretariskomisimempunyaitugas mendampingiketua komisidalam
tugasnya.
melaksanakan
tugasnya,sekretaris.
c. Dalamhal ketuakomisitidakdapatmelaksanakan
selakuketuakomisi.
komisidapatbertindak
(6) MasabaKi ketuadansekretaris
komisisamadenganmasabaktiSenat.
(7) KomisiA, KomisiBidangPendidikan
dan Pengajaran,
bertugas:
yang
pedoman
menjadi
bagi pimpinan
a. merumuskankebijakandasar
tUgastugasl(epemimpinan
dalam bidang
fakultasdalam nielaksanakan
pendidikan
danPengajaran:
programnormadantolokukur,bertugasmenyelenggarakan
b. merumuskan
professional;
programakademikdan
c. merumuskankebijakanberkendandenganpenilaiankegiatanakademik
para
dan professiondl
kemampuan
merUmuskankebiial
akadbmikdan

menilai lapordh pirtlpitldnfhkUltAskhrJsusnyatentang pelaksanaan
dalam tahun kuliahtelah
kebijakanbidangpendidikandan pehgajarart
berakhir.

(8) KomisiB, KomisiBidangPenelitiandan PengabdiankepadaMasyarakat,
bertugas:
a. merumuskankebijakanfakultas berkenaandengan pengembangan
kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang
olehdosen,penelitidan ataumahasiswa;
diselenggarakan
b. merumuskankebijakanfakultasberkenaandenganpenilaian kegiatan
Penelitiandan PengabdiankepadaMasyarakatyang diselenggarakan
olehdosen,penelitidanataumahasiswa;
usul penyelenggaraanprojek-projekPenelitiandan
c. mempertimbangkan
Pengabdian kepada Masyarakat yang mungkin akan menuntut
pertang
gungjawaban
fakultas;
d. menilai laporan pimpinan fakultas khususnyatentang pelaksanaan
dalam
kebijal<an
bidangPenelitiandan PengabdiankepadaMasyarakat
tahunkuliahyangtelahberakhir.
(9) KomisiC, KomisiBidangKemahasiswaan
danAlumni,bertugas:
pertimbangan
fakultasberkenaan
dengan
tentang kebijakan
a. memberikan
pembinaan
mahasiswa
dalambidang:
1) Kehidupan
keagamaan.
dankepemimpinan.
2) Kedisiplinan
3) Penalaran.
4) Kesenian.
Keolahragaan.
5) Pendidikan
6) Kesehatan.
politik.
7) Pendidikan
8) Pemberian bantuan keuangan, seperti beasiswa, pinjaman,
pembebasan
sumbanganpembinaanpendidikan
ataukeringanan
dan
bimbingan
konseling.
pertimbangan
tentang kebiiakan
fakultasberkenaan
b. memberikan
dengan
penalaran,
pembinaanSenat mahasiswadalam bidangpengembangan
pengembangan
minatdan bakat,sertapengembangan
kesejahteraan
pertimbangan
fakultasberkenaan
tentang kebijakan
dengan
c. memberikan
kerjasamaantara fakultas dan alumni sebagai peroranganmaupun
alumni;
sebagaiorganisasi
kegiatandi bidangkemahasiswaan;
danmengevaluasi
d. memonitor
laporanpimpinanfakultas,khususnya
tentangpelaksanaan
e. mengevaluasi
dan alumnidalamtahun kuliahyang
kebijakanbidangkemahasiswaan
telahberakhir.
(10) Komisi D, Komisi bidang Adminiskasi,Keuangan,Kesejahteraan,
danaset,bertugas:
sarana,prasarana,
Kepegawaian,
perbaikanRencanaAnggaranPendapatan
a. meninjaudan mengusulkan
dan BelanjaFakultas(RAPBF)yangdiajukanolehpimpinanfakultas;
b. merumuskankebijakanfakultas berkenaandengan pengembangan
keuangan,
saranadan prasarana,
bidangadministrasi,
aset;
c. merumuskankebijakanfakultas berkenaandengan pengembangan
dan kesejahteraan;
dalambidangkepegawaian,
d. merumuskankebijakandasar berkenaandengan pemanfaatanaset
sumberdayafakultasdan lembagaatauinstansilain;
e. menilai laporan pimpinanfakultas,khususnyatentang pelaksanaan
kebijakan berkenaan dengan bidang administrasi, keuangan;
pemanfaatan
kesejahteraan,
kepegawaian,
sarana,prasarana,
danaset,
dalamtahunkulibhyari$telahberakhir.
(11) KomisiE, KomisiBidangPerencanaan,
Pengembangan,
Kerjasama,dan
Penjaminan
Mutu,bertugas:
a. merumuskankebrjakanfakultas berkenaandengan perencanaan/
pengembangan
dan kerjasamaantarafakultasdan perguruantinggi
sertalembagadan instansilain,baikdi dalamnegerimaupundi luar
negen;
b. merumuskan kebijakan dasar berkenaan dengan perencanaan/
pengembangan
mutufakultasdan lembaga;
danpenjaminan

c. merumuskankebuakandasar berkenaanpemberianbantuan pada
fakultasdan lembagaatauinstansilain;
mutu;
dalamupayapenjaminan
d. Merumuskan
pelaksanaan
kebijakanberkenaan
e. menilai laporanfakultas tentang
dan kerjasamaantara fakultas
dengan perencanaan/pengembangan
serta
instansilain,dan peniaminan
dan perguruantinggidan lembaga
mutudalamtahunkuliahyangtelahberakhir.
(12) KomisiF, KomisiGuruBesar bertugas:
a. merumuskansecaraberkalameninjaukembaliaturan-aturanetika yang
harusdijadikanpedomanpara dosen,peneliti,dan mahasiswadalam
menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pendidikan, penelitian,
pengabdiankepada masyarakatatau kegiatan lain di lingkungan
fakultas, serta bila perlu memberikan penafsiran/memberikan
yangberlaku;
penjabaran
tentangperaturan
b. memberikansaran kepada PimpinanFakultastentang penanganan
kasus-kasuspelanggaranakademik,seperti melakukanplagiat dan
pelanggaran
lainyangdilakukanolehdosen,mahasiswa,
aturan-aturan
dantenagakependidikan;
atas usul kenaikanjabatanfungsionaldari
c. memberikanpertimbangan
asisten ahli sampai Guru Besar dalam bidang akademikdan non
akademik,sedangkanuntuk kenaikanpangkat hanya memberikan
pertimbangan
dalambidangnonakademik;
pertimbangan
atas usul perpanjangan
batasusia pensiun
d. memberikan
GuruBesarErneritus;
GuruBesardan pengangkatan
Guru Besarbaik
e. merumuskan
kebijakanfakultasuntukpengembangan
maupunkualitatif.
secarakuantitatif
Pasal13
KetuaKomisidipilihdari dan oleh anggotakomisidi dalam rapatkomisiyang
dipimpinoleh anggotatertuausianyadibantuseoranganggotayang termuda
usianyadengantatacarasebagaiberikut:
1. CalonKetuaKomisidipilihsecaralangsungdaridanolehanggotakomisi.
adalahcalonketuakomisiterpilih.
suaraterbanyak
2. Calonyangmendapatkan
3. Jika calon ketua komisi mendapatsuara yang sama maka diadakan
pemilihan
sekalilagidanjika calonketuakomisimasihmendapatsuarayang
diadakanundian.
samauntukselanjutnya
Pasal14
komisidipilihsecaralangsungolehanggotayangdipimpinolehKetua
Sekretaris
Komisiterpilihdengantatacarasebagaiberikut:
1. Ketua Komisimengajukan2 (dua) orang calon sekretariskomisidalam
sidangkomisiyangbersdngkutan.
2. Pemilihancalon sekretariskomisi dilakukan oleh anggota komisi
dalamsidangkomisi.
bersangkutarl
suara terbanyakadalahcalon sekretariskomisi
3. Calonyang mendapatkan
teroilih.
calonmendapatsuarayangsama,diulangsekali
4. Dalamhal masing-rflasing
calon merlddpatjumlahsuarayang tetap
lagi, dan apabilamasing-masing
calonterpilihdengandiundidisaksikan
sama,ketuakomisimenetapkan
oleh
anggotakomisitertuadantermuda.

BAB V
KEGIATANDANTATAKERJA
Pasal15
(1) SidangSenatdapatberupa:
a. Sidangpleno.
b. Sidangkomisi.,
c. Sidangantarkomis..,
Ad Hoc.,dan
d. Sidangpanitia
Sidang
lain.
e.
(2) Sidang-sidang
dalam hal
Senat pada dasarnyabersifattertutup/rahasia,
secaraterbuka.
tertentudapatdiselenggarakan
(3) Sidangpleno diselenggarakan
sekurang-kurangnya
satu kali dalam satu
bulan.
(4) Undangansidangplenodisiapkandan ditandatangani
olehsekretaris
Senat
disampaikankepada para anggota sekurang-kurangnya
3 (tiga) hari
sebelumsidang.
(5) Dalam keadaanmendesakatau khusus,penyampaianundangandapat
dilakukan
sesuaidengankebutuhan(6) Agendasidangplenodisusunolehpimpinansidang.
(7) Sidang pleno Senat terakhirpada tahun akademikyang bersangkutan,
denganacara pokok penyampaian
laporanDekantentangpelaksanaan
kebijakandalam kurun waktu satu tahun yang dilaluidan penyampaian
rancangankebijakanyang akandilakukandalamkurunwaktusatu tahun
yangakandijalani.
(8) Sidangpleno Senat pertamapada tahun akademikyang ber-sangkutan
dengan acarapokok penilaianterhadaplaporanpelaksanaan
kebijakan
DekandalamkurunwaKu satu tahunyang telahdilalui dan persetujuan
yangakandilakukandalamkurunwaktusatu
terhadaprancangan
kebijakan
tahunyangakan dijalani.
(9) Sidang plenoSenatmenjelangpemilihanDekanbarudenganacarapokok
penyampaianpertanggungjawaban
Dekan tentangkebijakanyang telah
dilaksanakanselama periode jabatannya,deselenggarakan
sekurangpemilihanDekanbaru.
kurangnya
60 harikerjasebelumpelaksanaan
Pasal16
(1) Sidang Komisi, Antarkomisi,dan Panitia Ad Hoc, atau panitia lain
diselenggarakan
menurutkeperluan.
(2) Agendasidangdisusunolehketuayangbersangkutan.
(3) Perubahan,penambahan,dan penguranganagenda sidang dinilai dan
disahkanolehanggotayanghadir.
(4) Undangan
sidangdisiapkanolehdanditandatangni
olehSekretaris
Senat.
(5) Dalamkeadaanmendesakatau khusus,penyampaian
undangandapat
dilakukansesuaidengankebutuhan.
Pasal'l7
(1)DalamsidangSenatparaanggota
Senatyanghadirmemiliki
hak:
a. suara;
pendapat;
b. bicaradan mengemukakan
dan
c. mengajukan
usul.
(2)Anggota Senat yang hadir dalam sirJang-sidang
berkewajibanuntuk
merahasiakanproses dan atau rnateripembicaraanyang menurutsifatnya
danataumenurutkeputusan
sidangharusdirahasiakan.
(3)AnggotaSenatyangtidakhadir3 (tiga)kaliberturufturut,
dalamsidangpleno
tanpaalasan(diperingatkan
olehDekan/Ketua
Senatsecaratertulis).

ayat 3 (tiga)pasalini telahdilakukandan
(4)Apabilaperingatansebagaimana
yang bersangkutantidak memberikantanggapan,maka sikap tersebut
dart
dinyatakansebagaipernyataanpengundurandiri yang bersangkutan
Senat.
keanggotaan
diri
dunia,mengundurkan
(5)ApabitaanggotaSenatWakilJurusanmeninggal
fungsinya
sebagaL
dapat
menialankan
atau sebab lainnyasehinggatidak
anggotaSenat, perlu segera diadakanpenggantiananggotaantarwaktu
dalamwaktutiga
sesuaidenganpasal6 dan7 aturanini,selambat-la!'nbatnya
bulan.
Pasal18
(1) KuorumSidangPlenoSenatdiatursebagaiberikut.
a. sidangdapatdimulaijika memenuhikuorum,yaitu213(dua pertiga)dar
jumlahanggota
yangdiundang;
sidang
dimaksudbutira belumterpenuhi,
b. apabilakuorumsebagaimana
ditundaselama30 menit:
berakhirdan kuorummemenuhi50 % + 1 maka
c. setelahwaktupenundaan
dinyatakan
sah.
sidangdapatdimulaidan keputusannya
(2) Pengambilan
keputusan
di dalamsidangSenatdiatursebagaiberikut:
a. pengambilankeputusanpada asasnya diusahakandengan melalur
musyawarah
untukmencapaimufakat.
b. apabilatidakdapatdiambilkeputusansesuaidenganbutira, keputusan
diambildengansuaraterbanyak.
c. pengambilankeputusandengan suara terbanyakadalah sah apabila
disetujuioleh50% plus1 jumlahanggotayanghadir;
d. pengambilan
suarasetuju,tidaksetujuatau abstaindilakukanoleh para
tanganatautertulismenurutkeperluan;
anggotadenganmengacungkan
e. apabila terdapatjumlah suara yang sama di dalam pengambilan
keputusan
sebagaimana
tersebutdalamhurufc, makapemungutan
suara
diulangmaksimaltigakalidenganjarakwaktumasing-masing
20 menit;
f. apabilaterdapatjumlahsuara yang sama di dalampemungutansuara
sebagaimanatersebut dalam butir e, maka permasalahanyang
dalamrapatberikutnya;
dikemukakan
akandiputuskan
g. pengambilan
suarayang terkaitdenganorangdan atau masalahyang
secararahasia.
dianggappentingolehsidang,akandilakukan
(3) Semuakepuiusanbaik yang dilakukanmelaluimusyawarah
untukmufakat
maupundenganpemungutansuaraterbanyak,wajib diterima,ditaati,dan
secaratulusikhlasdisertaidengan
dilaksanakan
dengansungguh-sungguh
jawab.
rasapenuhtanggung
Pasal19
(1) Semuapokokpembicaraan
dan semuahasilkeputusansidangplenoSenal
dicatatolehnotulisdi dalamrisalahsidang.
(2) Risalahtersebutdalam ayat (1) diperiksakebenarannya
oleh Sekretaris
Senatdanditandatangani.
(3) Risalahsidangplenodiperbanyak
dan disampaikan
kepadasemuaanggota
Senatdalamsidangplenoberikutnya.
(4) Pada setiap akhir tahun kalender masalah-masalahsidang pleno
sebagaimana
tersebutdalamayat3 (tiga)dihimpunmenjadidokumenSenat.
(5) Setiapakhirtahun akademikterhadapkeputusanSenatyang memerlukan
tindaklanjut,perludiadakanevaluasi.
Pasal20
Tata cara pengajuangagasan,rancanganatau usul pengangkatanuntuk
mendapatpersetujuan
ataupertimbangan
Senatadalahsebagaiberikut:

a. Gagasandan atau rancangan diajukansecaratertuliskepadapimpinan
dalamSidangSenat.
Senatuntukdibicarakan
diajukanoleh Dekan di dalam sidang Senat untuk
b. Usul pengangkatan
persetujuan
ataupertimbangan.
mendapatkan
c. Ketua Senat dapat secara langsung memintakanpersetujuanatau
untukdibahaslebih
pertimbangan
di dalamsidangkomisiataumenentukan
mendalam
di dalamsidangkomisiatausidangantarkomisi.
tersebutmemerlukan
gagasan,
atauusulpengangkatan
rancangan,
Apabila
d.
pembahasan
di dalamsidangkomisiatausidangantarkomisimakakomisi
yang bersangkutanmenyelenggarakan
sidang sebelum sidang Senat
berikutnya.
terebut padabutir 3 selanjutnya
e. Laporansidangkomisiatau antarkomisi
pertimbangan
dalamSidangPlenoSenatuniuk mendapatkan
dibicarakan
.
danataupersetujuan
yang tidak disetujuioleh Senatdapatdiajukan
rancangan
atau
f. Gagasan
kembali pada sidang Pleno Senat berikutnya setelah diadakan
perubahan/perbaikan.
Pasal21
Pengambilankeputusanatas gagasan,rancangan,dan usul pengangkatan
menurutketentuan
tersebutpadapasal18.
tersebutpasal20 dilakukan
BAB VI
CALONPIMPINANFAKULTAS
TATACARAPEMILIHAN
Pasal 22
(1)Tatacarapencalonan
Pimpinan
dan pemilihan
Fakultas
dilaksanakan
sesuai
yangberlaku.
denganketentuan
jabatanselama-lamanya
(2) SeorangPimpinanFakultasmenduduki
2 (dua)kali
masajabatanberturut-turut;
pemilihan,
(3)Selambat-lambatnya
60 (enampuluh) harisebelumdilaksanakan
kriteriacalonpimpinanFakultasdan tatatertibpemilihannya
sudahdisahkan
olehSenat.
Pasal23
(1)Pencalonan
Dekandilakukan
di dalamSidangPlenoSenatyangdiadakan
yangberlaku.
khusussesuaidenganketentuan
puluh)
(2) Sekurang-kurangnya
hari sebelum berakhirnyajabatan
30 (tiga
Dekan,sidangsebagaimana
dimaksuddalamayat (1) pasalini harustelah
diselenggarakan.
(3) PemilihancalonDekandilakukanolehSenat sesuaidenganketentuanyang
berlaku.
(4) Dua calon Dekan yang mendapatkan
suara terbanyakdiusulkankepada
Rektoruntukmendapatkan
SuratKeputusan
Rektor.
Pasal 24
(1)Pemilihan
PembantuDekandildtufAndi dalamSidanEFtenoSenatyang
diadakankhususnya
setelahDekandefinitifditetapkan.
(2)Dekan mengajukan
sekurang-kurang
nya 2 (dua) orang yang memenuhi
persyaratan
sebagaicalon masing-masing
PembantuDekan,untukdipilihdi
dalamsidangSenat.
(3) Sidang Pleno Senat melaksanakan
pemilihanmelaluipemungutansuara
yanghasilnya
pertimbangan
merupakan
Dekan.

2 (dua)calonpembantuDekankepada
(4) Dekanmengusulkan
masing-rnasing
Surat
Rektordengandilampiriberitaacara pemilihanuntuk mendapatkan
Rektor.
Keputusan
Pasal25
Pengambilankeputusanuntuk memberikanpersetujuanatau pertimbangan
yangberlakupadapasal
tersebutPasal23 dan 24 dilakukanmenurutketentuan
18.
BABVII
HAK KEHORMATAN
Pasal26
(1) Ketua Senat, SekretarisSenat, PimpinanKomisi,dan kepanitiaanserta
administrasi
Senatmendapathak kehormatan
anggotaSenatdan pelaksana
yangberlaku.
danpenghargaan
finansial
sesuaiketentuan
(2) Hak kehormatan
finansialSekretaris
dan penghargaan
Senatsetaradengan
PembantuDekan.
(3) Hak kehormatan
finansialKetuai SekretarisKomisiSenat
dan penghargaan
Jurusan/ ProgramStudi.
setaradenganKetua/ Sekretaris
(4)Nilaipenghargaan
finansial
diaturtersendiri
disesuaikan
dengansituasidan
kemampuan
Fakultas.
BAB VIII
SEKRETARIAT
SENAT
Pasal27
(1)Sekretariat
SenatdibantuunsurPelaksana
Senatdipimpinoleh Sekretaris
Administrasi.
(2) UnsurPelaksanaAdministrasi
mempunyai
tugasmelaksanakan
urusantata
pencatatan,
urusan
urusan
rumah
tangga
Senat,
risalah,
usaha,
sidangsidang
pelaksana
(3)Jumlahpembantu
disesuaikan
denganjumlahkomisiataumenurut
kebutuhan.
Pasal28
(1) Padasetiaptahunanggaran,Sekretaris
Senatmengajukan
anggaranbiaya
operasional
Sekretariat
SenatkepadaDekan.
(2) Anggarantersebutpada ayat (1) dikelolasesuaidenganketentuanyang
berlaku.
BAB IX
ANGGOTASENATUNIVERSITAS
WAKILFAKULTAS
Pasal29
Persyaratan
anggotaSenatUniversitas
wakilFakultas:
(1) Dosentetap yang memilikijabatanfungsionalsekurang-kurangnya
Lektor
Keoala:
(2) Sehatjasmani,rokhani,aktir, kreatif, memilikiintegritaskepribadian,
dan
jawabyangtinggiterhadapfakultasdanuniversitas.
rasatanggung
(3)Iidak sedangmengikuti
studilanjut.
(a) DipiliholehsidangSenatyangcalon-calonnya
dipilihdarianggotaSenat.

Pasal 30
wakilFakultasadalahsebagai
calonanggotaSenatUniversitas
Tatacarapemilihan
berikut:
di dalam
wakilFakultasdilaksanakan
calonnggotaSenatUniversitas
1. Pemilihan
SidangPlenoSenatyangdipimpinolehKetuaSenat.
dan atautertutup.
secaralangsung
dilaksanakan
2. Pemilihan
suaraterbanyakkesatudan keduadiusulkanoleh
3. Merekayang mendapatkan
Ketua Senat kepada Rektoruntuk menjadi anggotaSenat UniversitasWakil
Fakultas.
Pasal31
WakilFakultas:
KewajibananggotaSenatUniversitas
amanatfakultasdalarnforumSenatUniversitas;
1. membawakan
yang diperlukan dalam kedudukannya
2. mengumpulkaninformasi-informasi
Fakultas.
Wakil
sebagaianggotaSenatUniversitas
laporankepadafakultas.
3. memberikan

BAB X
ATURANPERALIHAN
Pasal32
(1) ApabilaProgramStuditelahdikembangkan
menjadijurusanmakakeanggotaan
Senat FakultasWakil Jurusansebagaimana
tersebutdalam Pasal5 ayat (1)
kembali.
hurufd akandiadakanpeninjauan
(2) Guru Besar Emeritustermasukyang sedangdiusulkanoleh Rektorke Menteri
PendidikanNasionaltetap menjadianggotaSenat sampaiberakhirnya
masa
periode
baktiSenat
2007-2011.

BAB XI
KETENTUANPENUTUP
Pasal33
ini akandiaturkemudiansesuaidengan
Hal-halyangbelumdiaturdalamperaturan
yangberlaku,ataspersetujuan
peraturan
perundang-undangan
ketentuan
Senat.
Pasal 34
( 1 ) Padasaat berlakunya
AnggaranRumahTanggaSenatFakultasKeguruandan
llmu Pendidikanini, KeputusanRektorUniversitasnomor 36lJ27lHKlKLl2007
tentang Anggaran Rumah Tangga Senat Fakultas Keguruandan llmu
Pendidikan
dinyatakan
tanggal2 Jahuari2007
tidakberlaku.
(2) Peraturanini mulai berlakusejak tanggal ditetapkandengan catatan apabila
dikemudianhari terdapat kekeliruandalam keputusanini akan diadakan
peninjauan
mestinya.
dan perbaikan
sebagaimana
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