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Menimbang

:

a. bahwa dalam rangkapenyusunanAnggaranRumah
TanggaSenat FakultasEkonomiUniversitas
Sebelas
Maret memerlukansuatu ketentuanyang memenuhi
perkembangankeadaanyang terjadi di Universitas
SebelasMaret;
b. bahwa untuk maksudtersebuthuruf a di atas perlu
membentuk Peraturan Rektor tentang Anggaran
RumahTanggaSenatFakultas
Ekonomi.

Mengingat

:

1. Undang-Undang
RepublikIndonesia: Nomor 2A
Tahun 2003 Tentang Sistem PendidikanNasional
(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2003
Nomor 78, TambahanLembaranNegara Republik
Indonesia
Nomor4301).
2. Keputusan Presiden Republik lndonesia: Nomor
1011976 Tentang Pendirian Universitas Negeri
Surakarta
SebelasMaret.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia: Nornor
Tentang PengangkatanProf. Dr. dr, H.
141M12007
Much.Syamsulhadi.
Sp.KJSebagaiRektorUniversitas
SebelasMaret,MasaJabatan20A7-2011.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik
lndonesia Nomor: I
Tahun 2008 Tentang
PerpanjanganBatas Usia PensiunPegawaiNegeri
Sipil Yang MendudukiJabatanGuru Besar/Profesor
DanPengangkatan
GuruBesar/Profesor
Emeritus.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
RepublikIndonesiaNomor: 0201/O/1ggbTentang
Organisasi
DanTataKerjaUniversitas
SebelasMaret.
6. Keputusan Menteri PendidikanNasional: Nomor
1121C.12004
Tentang Statuta UniversitasSebelas
Maret.
7. PeraturanSenat UniversitasSebelas Maret Nomor
838lH27|KU200B
TentangAnggaranRumahTangga
SenatUniversitas
SebelasMaret;
L PeraturanRektor UniversitasSebelasMaret Nomor
751NH27IKP/2008
Tentang PedomanPenyusunan
Anggaran Rurnah Tangga Senat Fakultas Di
Lingkungan
Universitas
SebelasMaret;

9. PeraturanRektor UniversitasSebelasMaret Nomor
93OA/H27IKP/2008Tentang Kode Etik Dosen
SebelasMaret.
Universitas
MemDerhatikan

SebelasMaretpadaSidang
SenatUniversitas
Persetujuan
2010.
PlenoSenattanggal18 Pebruari
MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURANREKTORTENTANGANGGARANRUMAH
TANGGASENAT FAKULTASEKONOMIUN]VERSITAS
SEBELASMARET
BAB I
UMUM
KETENTUAN
Pasal1

Dalamperaturaniniyangdimaksuddengan:
SebelasMaret;
adalahUniversitas
1. Universitas
2. RektoradalahRektorUniversitas;
3. FakultasadalahFakultasEkonomi;
4. DekanadalahDekanFakultas;
5. SenatadalahSenat Fakultas;
6. KomisiadalahKomisiSenat;
tentang
7. AnggaranRumahTanggaSenat adalahperaturanpelaksanaan
dan tata kerja
segalasesuatuyang berkenaandenganstrukturorganisasi
yangberlaku;
peraturan
perundang-undangan
Senat berdasarkan
B. Jurusanadalahsatuanpelaksanaakademikdi bawahFakultasdalamsatu
atau seperangkatcabangilmu pengetahuan& teknologi,yang meliputi:
danAkuntansi;
jurusanEkonomiPembangunan,
Manajemen
L
ProgramStudiadalahProgramStudiDiplomaFakultas;
10. GuruBesaradalahGuruBesartetappadaFakultas;
11. Guru BesarEmeritusadalahGuru Besaryang telah mengakhirijabatan
karena pensiun yang diangkat kembali menjadi Guru Besar dengan
sebutanGuruBesarEmeritus;
12. Jabatanstrukturaledalahjabatandosenyang mendapattugastambahan
Dekan,
sebagaiRektor,PdmbantuRektor,SekretarisSenat Universitas,
Pembantu Dekan, Ketua/SekretarisLembaga, Direktur/AsistenDirektur
Pascasarjana, Ketua/SekretdrisJurusan, Ketua/SekretarisBagian,
Pusat-pusatLembaga
KetuaiSekretarisProgramStudi, Kepala/Sekretaris
dan KetudLaboratdtium;
13. PimoinanFakultashdalahDekandan PembantuDekan;
14. DewanDo$enaddlahsekumpulantenagapengajartetap pada Jurusan
danAkuntansi;
Manajemen
EkonomiPembangUnan,
dan
tanggungjawab,
dalamtugas,kewajiban,
15. Setaraadalahkesepadanan

BAB II
SENAT
TUGAS,DANWEWENANG
KEDUDUKAN,
Pasal2
tertinggipadaFakultas.
badannormatifdanperwakilan
Senatmerupakan
Pasal3
tugasPokok:
Senatmempunyai
a. memberikanpersetujuanarah pengembanganFakultassesuai dengan
StandarNasionalPendidikanyangmeliputi:RencanalndukPengembangan
(Renstra),
dan RencanaTahunan.
(RlP),RencanaStrategis
b. memberikanpertimbangankebijakanpenilaianprestasi akademik dan
di Fakultas;
sertajati dirisivitasakademika
kecakapan
pendidikan
kaidahdan tolok ukur penyelenggaraan
c. memberianpersetujuan
di Fakultas;
persetujuan
dan Belanja
atas RencanaAnggaranPendapatan
d. memberikan
Fakultas;
keriasamadan
e. memberikan persetujuanatas rencanapengembangan,
penjaminan
mutu,rancangankebijakanyang akan dilakukanDekandalam
kurunwaktusatutahunyangakandijalani;
f. menilai kinerja pimpinan Fakultas atas pelaksanaankebijakan yang
ditetapkan;
g. memberikanpertimbangan
kepadaRektorberkenaandengancalon-calon
yang
diusulkan
untuk diangkatmenjadiDekan, Pembantu
Fakultas
dari
Junlsan,KetuaProgramStudi,Sekretaris
Dekan,KetuaJurusan,Sekretaris
ProgramStudidan dosenyangdiusulkanuntuk kenaikanpangkaVgolongan
batasusia pensiun
dan jabatanakademik,serta pengusulanperpanjangan
GuruBesar;
h. memberikanpertimbangandalam penegakkanetika yang berlaku bagi
dantenagakependidikan
Fakultas;
mahasiswa,
tenagapendidik,
Pasal4
permasalahan
yang timbuldari pelaksanaan
tugas pokokSenat
Pembahasan
dalam
sidang
Senat
atas
usul
inisiatifanggota
tersebutPasal 3 dilakukan
Fakultas.
SenaUKomisiiPimoinan
BAB III
KEANGGOTAAN,
PERSYARATAN
OANTATACARA
ANGGOTASENAT
PEMILIHAN
Pasal 5

(1)AnggotaSenatterdiriatas:
a. Dekan, PembantuDekan, Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi
(Diploma);
b. GuruBesar;
c. wakil dosen tiap-tiapJurusandan ProgramStudi (Diploma)masingmasing2 (dua)orang;
(2)Anggota Senat diangkatdan diberhentikandengan KeputusanRektor,
dari Senat.
setelahmendapatpersetujuan
(3)Apabilaada anggotaSenatwakilJurusanmengundurkan
diri perlusegera
diadakanpenggantian
anggotasebagaimana
diaturdalamPasal6 dan Pasal

(4) Masa JabatanGuru Besar sebagaianggotaSenat,sejak mulai diangkat
purnakaryasampaisaatyangbersangkutan
Pasal6
Studiadalah:
AnggotaSenatwakilJurusan/Program
Persyaratan
jabatan
fungsionalLektorKepalapada
a. dosentetap, minimalmempunyai
sebagaianggotaSenat;
saaipengangkatan
b. sehatjasmani,rohani,aktif,kreatif,memilikiintegritasdan rasa tanggung
jawabyangtinggiterhadapFakultas;
c. terpilih dalam Sidang Dewan Dosen Jurusan/ProgramStudi yang
bersangkutan;
studilanjut;
o . tidaksedangmengikuti
administratif,
danataukodeetik;
sanksiakademik,
tidaksedangmenjalani
padawaktudiangkatsebagaianggotasenatberusiatidaklebihdari61 tahun
kurang1 (satu)bulan.
Pasal7
dengantatacara:
Pemilihan
calonanggotaSenatwakilJurusandilakukan
a. pemilihancalonanggotaSenat wakil Jurusan/Program
Studidilaksanakan
di dalam Sidang Dewan Jurusan/Program
Studi, dipimpin oleh Ketua
Jurusan;
tersebutPasal6, berhakdicalonkan
b. merekayang memenuhipersyaratan
sebagaicalonanggotaSenat wakilJurusan;
c. pemilihan
dilaksanakan
secaralangsungataubertahap;
o . dua calonanggotaSenatyangmendapatsuaraterbanyakkesatudan kedua,
diusulkanolehKetuaJurusanmenjadianggotaSenat WakilJurusankepada
Dekan/Ketua
Senatdilampiriberitaacarapemilihan.
BAB IV
ORGANISASISENAT
Pasal8
Organisasi
Senat terdiriatas:
a. Pimpinan:
KetuadanSekretaris
Senat;
b. Komisi-Komisi:
Ketua,Sekretaris,
danAnggota;
c. unsurpelaksana
administrasi.
Pasal 9
(1) KetuaSenatadalahDekan.
(2) Di dalam menjalankan
tugasnya,KetuaSenatdibantuseorangSekretaris
Senat.
(3) Sekretaris
SenatdipilihdaridanolehanggotaSenatyangmemenuhisyarat:
a. tidakmenjabat
struktural;
Jabatan
b. bersediadicalonkan
sebagaiSekretiaris
Sertat;
c. mampumelaksanakan
tugassehari-hari
memimpinSekretariat
Senat.
(4) MasabaKi dhggotaSenatwakilJurtlsanaddldh4 (empat)tahundan dapat
diangkatkembalidenganketentuantidakbolehlebihdari 2 (dua)kali masa
baktiberturutturut.
(5) MHsabailttiSekretarisSenat adeilahsama dertganmasa bakti Senat dan
dapatdipilihkembalidenganketentuantidak boleh lebihdari 2 (dua) kali
masabaktiberturut-turut.

Pasal10
dalamsidangSenatdengantata
PemilihanSekretarisSenatdiselenggarakan
cafa"
a. Ketua Senat mengajukansekurang-kurangnya2 (dua) calon yang
sesuaiPasal9 ayat(3);
memenuhipersyaratan
b. calonyangdiajukandipilihlangsungolehparaanggotaSenat;
Senatterpilih;
adalahcalonSekretaris
c. calonyangmendapatsuaraterbanyak
jumlah
suara yang sama,
d. dalam hal masing-masingcalon mendapat
calontetpilih.
Dekan/Ketua
Senatmenentukan
Pasal11
tugas:
Sekretaris
Senat mempunyai
tugas
a. mendampingidan membantuKetua Senat dalam melaksanakan
sehari-hari
selakuKetuaSenat;
tugas Ketua Senat setelahmendapatmandatdari Ketua
b. melaksanakan
Senat dalamhal KetuaSenat berhalangan;
Senat;
c. memimpinSekretariat
yangberkaitan
dengantugasSenat;
d. melaksanakan
administrasi
e. mengkoordinasikan
SidangSenat dan pelaksanaan
tugas komisisesuai
denganfungsinya;
f. mengkoordinasikan
Senat denganunit-unitstruktural
.
Pasal12
(1) Dalammelaksanakan
tugasnya,SenatmembentukKomisiyang terdiridari
jenistugas
komisi:A, B, C, D, E, dan F yangmasing-masing
mempunyai
sepertiyangdijabarkan
dalamayat(7),(8),(9),(10),(11)dan (12)pasalini.
(2)Tiap-tiapanggota Senat wajib masuk ke dalam komisi-komisimenurut
jumlahanggotasetiapkomisiseimbang.
minatnyadandiusahakan
(3) PimpinanKomisiterdiriatas seorangketuadan seorangsekretariskomisi.
(4) Ketuadansekretaris
komisidipilihdi antaradan olehanggotakomisi.
(5)TugasKetuaKomisidansekretaris
komisiadalahsebagaiberikut:
a. Ketuakomisimempunyai
tugasmemimpinkomisiyangbersangkutan
dan
jawabkepadaketuaSenat.
bertanggung
b. Sekretariskomisimempunyaitugas mendampingiketua komisidalam
melaksanakan
tugasnya.
c. Dalam hal ketua komisitidak dapat melaksanakan
tugas, sekretaris.
komisidapatbertindak
selakuketuakomisi.
(6) Masabahi ketuadansekretaris
komisisamadenganmasabaktiSenat.
(7) KomisiA, KomisiBidangPendidikan
dan Pengajaran,
bertugas:
a. merumuskankebijakandasar yang menjadipedomanbagi pimpinan
fakultasdalam mblaksanakan
tugas-tugaskepemimpinan
dalambidang
Pendidikan
dan Pbngajaran;
b. merumuskannormadan tolok ukur,penyelenggaraan
program-program
akademikdan professional;
c. merumuskan
kebijakanberkenaandenganpenilaiankegiatanakademik
paradosen,danmahasiswa;
dan professional
d. merumuskan kebijakan berkenaan dengan penilaian kemampuan
akademlkdan kepribadian
dosenmaupunrhdhasiswa;
e. menilai laporan pimpinanfakultas khususnyatentang pelaksanaan
kebijakanbidangpendidikandan pengajarandalamtahun kuliahyang
telahberakhir.
(8) KomisiB, KomisiBidangPenelitiandan PengabdiankepadaMasyarakat,
bertugas:
a. merumuskankebijakanfakultas berkenaandengan pengembangan
kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang
diselenggarakan
olehdosen,penelitidan ataumahasiswa;

b. merumuskankebijakanfakultasberkenaandenganpenilaian kegiatan
Penelitiandan PengabdiankepadaMasyarakatyang diselenggarakan
olehdosen,penelitidanataumahasiswa;
projek-projek
Penelitiandan
usul penyelenggaraan
c. mempertimbangkan
Pengabdian kepada Masyarakat yang mungkin akan menuntut
fakultas;
pertanggungjawaban
d. menilai laporan pimpinanfakultas khususnyatentang pelaksanaan
dalam
kepadaMasyarakat
kebijakanbidangPenelitiandan Pengabdian
tahunkuliahyangtelahberakhir.
danAlumni,bertugas:
(9) KomisiC, KomisiBidangKemahasiswaan
dengan
pertimbangan
fakultasberkenaan
tentangkebijakan
a. memberikan
pembinaan
mahasiswa
dalambidang:
keagamaan.
1) Kehidupan
dankepemimpinan.
2) Kedisiplinan
3) Penalaran.
4) Kesenian.
Keolahragaan.
5) Pendidikan
6) Kesehatan.
politik.
7) Pendidikan
B) Pemberian bantuan keuangan, seperti beasiswa, pinjaman,
pembinaanpendidikan
pembebasan
sumbangan
dan
ataukeringanan
konseling.
bimbingan
pertimbangan
tentangkebijakan
fakultasberkenaan
b. memberikan
dengan
pembinaanSenatmahasiswadalam bidangpengembangan
penalaran,
pengembangan
minatdan bakat,sertapengembangan
kesejahteraan
pertimbangan
tentangkebijakan
fakultasberkenaan
dengan
c. memberikan
kerjasamaantara fakultasdan alumni sebagai peroranganmaupun
sebagaiorganisasi
alumni;
kegiatandi bidangkemahasiswaan;
d. memonitor
danmengevaluasi
pimpinan
laporan
fakultas, khususnya tentang
e. mengevaluasi
pelaksanaan
kebijakanbidangkemahasiswaan
dan alumnidalamtahun
kuliahyangtelahberakhir.
(10) Komisi D, Komisi bidang Administrasi,Keuangan, Kepegawaian,
danAset,bertugas:
Kesejahteraan,
Sarana,Prasarana,
perbaikanRencanaAnggaranPendapatan
a. meninjaudan mengusulkan
dan BelanjaFakultas(RAPBF)yangdiajukanolehpimpinaniakultas;
b. merumuskankebijakan fakultas berkenaan dengan pengembangan
keuangan,
sarana,prasarana,
bidangadministrasi,
danaset;
c. merumuskankeb[akan fakultas berkenaandengan pengembangan
dalambidangkepegawaian;
kebijakandasarberkenaandenganpemanfaatan
d. merumuskan
sarana,
prasarana,
dan aset,sumberdayafakultasdan lembagaatrauinstansi
lain;
e. menilai laporanpimpinanfakultas,khususnyatentang pelaksanaan
kebijakan berkenaan dengan bidang administrasi, keuangan;
kesejahteraan,
kepegawaian,
sarana,prasarana,
dan asetdalamtahun
kuliahyangtelahberHkhir.
(11) Komisi E, KomisiBidang Pengerhbengan,
Kerjdsama,dan Penjaminan
berkenaan
denganpengembangan
dan
pergUruan
I
tiilggi serta lembagadan
ri rnaupundi ludrnegeri.;
Jbrkenaandenganpengembangan
dan

irY|bcud;

berkenaanpemberianbantuan pada
fakultasdan lembagaatauinstansilain;

d. menilai laporanfakultastentang pelaksanaankebijakanberkenaan
dan kerjasamaantarafakultasdan perguruan
denganpengembangan
tinggidan lembagaserta instansilain dalamtahun kuliahyang telah
berakhir.
(12) KomisiF, KomisiGuruBesarbertugas:
kembaliaturan-aturan
etika yang
a. merumuskansecaraberkala/meniniau
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-kasuspelanggaranakademikdan atau etik yang berlakubagi
plagiat
dantenagakependidikan,
sepertimelakukan
dosen,mahasiswa,
lain yang dilakukanoleh dosen yang
dan pelanggaran
aturan-aturan
bersangkutan;
atas usul kenaikanjabatanfungsionaldari
c. memberikanpertimbangan
asisten ahli sampai Guru Besar dalam bidang akademikdan non
akademik,sedangkanuntuk kenaikanpangkat hanya memberikan
pertimbangan
dalambidangnonakademik;
pertimbangan
d. memberikan
atas usul perpanjangan
batasusia pensiun
GuruBesarEmeritus;
GuruBesardanpengangkatan
e. merumuskan
kebijakanfakultasuntukpengembangan
GuruBesarbaik
maupunkualitatif.
secarakuantitatif
(13) SebelumjumlahanggotaSenatmencukupi,
dapatdilakukanpenggabungan
beberapakomisisesuaidengankebutuhan.
Pasal13
KetuaKomisidipilihdari dan oleh para anggotaKomisidi dalamrapatkomisi
yangdipimpimolehanggotatertuausianyadibantuolehseoranganggotayang
termudausianyadengantatacara:
a. calonKetuaKomisidipilihsecaralangsungdari danolehanggotaKomisi;
b. calonyangmendapatkan
suaraterbanyak
adalahcalonKetuaKomisiterpilih.
Pasal14
Sekretaris
KomisidipilihsecaralangsungolehanggotayangdipimpinolehKetua
Komisiterpilihdengantatacara:
a. Ketua Komisimengajukan2 (dua) orang calon Sekretarisdalam sidang
Komisiyangbersangkutan;
b. calonyangmendapatkan
suaraterbanyak
adalahcalonSekretaris
terpilih;
c. dalamhal masing-masing
calonmendapatl<an
suarayangsama,makaketua
komisiterpilihmenentukancalonsekretariskomisi.
BAB V
KEGIATANDAN TATA KERJA
Pasal15
(1) SidangSenatdapatberupa:
a. sidangpleno;
b. sidangkomisi;
c. sidangantarkomisi;
d. sidangpanitiaad hocdan;
e. sidang-sidang
lain.
(2) SidangSenat pada dasarnyabersifattertutup,dalamhal tertentudapat
diselenggarakan
secaraterbuka.

satu kali dalamsatu
sekurang-kurangnya
(3) SidangSenat diselenggarakan
bulan.
oleh Sekretaris
(4) Undangansidang Senat disiapkandan ditandatangani
kepadaparaanggotaSenat sekurangSenat untukkemudiandikirimkan
3 (tiga)harikerjasebelumsidang.
kurangnya
(5) Dalam keadaanmendesakatau khusus,penyampaianundangandapat
dilakukansesuaidengankeperluan.
(6) Agendasidangplenodisusunolehpimpinansidang.
(7) Acara pokok SidangPleno Senat terakhirpada tahun akademikyang
kebijakanDekandalamkurun
adalahlaporanpelaksanaan
bersangkutan
yang
dan
rancangan
kebijakanyang akan
dilalui
telah
waktu satu tahun
dalamkurunwaktusatutahunyangakandijalani.
dilakukan
(8) Acara pokokSidangPlenoSenat pertamapada tahun akademikyang
adalahpenilaianterhadaplaporanpelaksanaankebijakan
bersangkutan
Dekandalam kurunwaKu satu tahunyang telah dilaluidan persetujuan
terhadaprancangankebijakanyang akan dilakukandalam kurunwaktu
satutahunyangakandijalani.
(9) SidangPlenoSenat menjelang pemilihanDekanbaru diselenggarakan
pemilihanDekan,
60 hari kerjasebelumpelaksanaan
sekurang-kurangnya
penyampaian
pertanggungjawaban
pokok
Dekan tentang
dengan acara
yangtelahdilaksanakan
selamaperiodemasajabatannya.
kebijakan
Pasal16
(1) Sidang Komisi, antarkomisidan panitia Ad Hoc atau panitia lain
diselenggarakan
menurutkeperluan.
(2)AgendasidangkomisidisusunolehparaKetuaKomisiyangbersangkutan.
penambahan,
(3)Perubahan,
dan ataupengurangan
agendasidangdiusulkan
setelahsidangdimulaidandisahkanolehanggotayanghadir.
(4) Undangansidang komisidisiapkandan ditandatanganioleh Ketua atau
sekretarisSenat.
(5) Dalam keadaanmendesakatau khusus penyampaianundangandapat
dilakukan
sesuaidengankebutuhan.
Pasal17
(1) Di dalamsidang-sidang,
paraanggotaSenat yanghadirmempunyai
hak:
a. suara;
pendapat
b. bicaradanmengemukakan
dan;
c. mengajukan
usul;
(2) AnggotaSenatyanghadirdi dalamsidangberkewajiban
untukmerahasiakan
prosesdan materipembicaraan
yang menurutsifatnyadan atau menurut
keputusan
sidangharusdirahasiakan.
(3) AngggotaSenat yangtidakhadir3 (tiga)kali berturut-turut
tanpaijindalam
pleno,
sidang
diperingatkan
olehKetuaSenatsecaratertulis.
(4) Bilatelah diingatkan3 (tiga)kali sesuaidenganayat (3) tidak memberikan
tanggapan,maka sikap tidak memberikantanggapantersebutdinyatakan
pengunduran
sebagaipernyataan
diri yang bersangkutan
dari keanggotaan
Senat.
Pasal18
(1) KorumSidangPlenoSenat diatursebagaiberikut:
a. sidangsenatdapatdimdlaijika memenuhikorumyaitudihadiri213(dua
jumlahanggotaSenat;
pertiga)
b. jika korum sepertitersebuthuruf a belum terpenuhi,sidang ditunda
selama30 menit,setelahwaktupenundaan
dan korummemenuhi50 % +
1 sidangdapatdimulaidan keputusannya
dinyatakan
sah.

dalamSidangPlenoSenat diatursebagaiberikut:
(2) Pengambilan
keputusan
denganmusyawarah
pengambilan
keputusanpadaasasnyadiusahakan
a.
untukmencapaimufakat;
b. apabila tidak mungkindiambilputusanmenuruthurufa, maka putusan
diambildengansuaraterbanYak;
c. pengambilankeputusandengan suara terbanyakadalah sah apabila
disetujuioleh50%+ 1 jumlahanggotayanghadir;
suarasetuju,tidaksetuju,atauabstaindilakukanolehpara
d. penyampaian
tanganatautertulismenurutkeperluan;
anggotadenganmengacungkan
e. apabila terdapat jumlah suara yang sama di dalam pengambilan
suaradiulangmaksimal3
keputusansesuaihurufc, makapenyarnpaian
(tiga)kalidenganjarakwaktumasing-rnasing
20 menit;
f. apabilaterdapatjumlahsuarayangsamasetelahdilakukanpengambilan
suara seperti tersebut pada huruf e, maka permasalahanyang
untukdiputuskan
ditundasampairapatberikutnya;
dikemukakan
g. pengambilan
suaramengenaiorangdan atau masalahyang dianggap
pentingolehsidang,dilakukan
secararahasia.
(3) Semuakeputusan,baik yang diambildenganmusyawarahuntuk mufakat
dengan
maupundengansuaraterbanyakwajib diterimadan dilaksanakan
jawab.
hatisertadenganpenuhtanggung
kesungguhan
danketulusan
Pasal19
(1)Semuapokokpembicaraan
dan hasil keputusansidangplenodicatatoleh
notulisdi dalamrisalahsidang.
(2) Risalah sidang tersebut pada ayat (1) diperiksa kebenarannyaoleh
Sekretaris
Senat danditandatangani.
(3) Risalahsidangplenodiperbanyak
dan disampaikan
kepadasemuaanggota
senatbersamadenganundangan
sidangplenoberikutnya
untukdisahkan.
(4) Padasetiapakhirtahunkalenderrisalah-risalah
pleno
sidang
sebagaimana
tersebutayat(3)dihimpunmenjadidokumenSenat.
(5) Setiap akhir tahun akademiksemua keputusansenat yang memerlukan
tindaklanjutperludievaluasi.
Pasal20
Tata cara mengajukangagasan,rancangan,atau usul pengangkatanuntuk
persetujuan
mendapatkan
ataupertimbangan
Senatadalah:
a. gagasanataurancangan
diajukansecaratertuliskepadaKetuaSenat untuk
dibicarakan
di dalamsidangSenat;
b. usul pengangkatan
diajukanoleh Dekan di dalam sidang Senat untuk
persetujuan
mendapatkan
ataupertimbangan;
c. Ketua Senat dapat secara langsungmemintakanpersetujuanatau
pertimbangan
di dalamSidangPlenoSenat,ataumenentukan
untukdibahas
lebihmendalam
di dalamsidangkomisiatausidangantarkomisi;
d. jika gagasan,rancanganatau usul pengangkatan
tersebutperludibahasdi
dalamsidangkomisiatausidangantarkomisi,
makakomisiatauantarkomisi
yang bersangkutanmenyelenggarakan
sidang sebelum sidang Senat
berikutnya;
e. laporan sidang komisi atau sidang antarkomisitersebut pada huruf c
selanjutnyadibicarakandi dalam sidang Senat untuk mendapatkan
pertimbangan
dan atdupersetujuan;
f. gagasanatau rancanganyang tidak disetujuioleh Senat dapat diajukan
kembali pada sidang Senat berikutnya setelah diadakan
perubahan/perbaikan.

Pesal21
Pengambilankeputusanatas gagasan,rancangandan usul pengangkatan
tersebutpadaPasal18.
sesuaidenganketentuan
tersebutPasal20 dilakukan
BAB VI
TATACARAPEMILIHANCALONPIMPINAN
Pasal22
(1) PencalonanPimpinan dan tata cara pemilihannya
dilaksanakansesuai
yangberlaku.
denganketentuan
jabatanselamalamanya
(2) SeorangPimpinan menduduki
2 (dua)kali masa
jabatanberturutturut.
pemilihan,
(3) Selambat-lambatnya
60 (enampuluh)harisebelumdilaksanakan
pemilihannya
kriteriacalon Pimpinan dan tata tertib
sudahdisahkanoleh
Senat.
Pasal23
(1)Pencalonan
Dekandilakukan
di dalamSidangPlenoSenat yangdiadakan
yangberlaku.
khusussesuaidenganketentuan
(2)Sekurang-kurangnya
30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnyajabatan
Dekan,sidangsebagaimana
dimaksuddalamayat (1) di atas harustelah
diselenggarakan.
(3) Pemilihancalon Dekan dilakukanoleh anggota Senat sesuai dengan
yangberlaku.
ketentuan
(4) Dua calon Dekanyang mendapatkan
suara terbanyakkesatudan kedua
diusulkankepadaRektoruntukmendapatkan
Keputusan
Rektor.
Pasal24
(1)Pemilihan
Pembantu
Dekandilakukan
di dalamSidangPlenoSenat yang
diadakankhusussetelahDekandefinitifditetapkan
.
(2) Dekan mengajukansekurang-kurangnya
(dua)
2
orang yang memenuhi
persyaratan
sebagaicalon masing-masing
PembantuDekanuntukdipilihdi
dalamSidangPlenoSenat.
(3) SidangPleno Senat melaksanakan
pemllihanmelaluipemungutansuara
yanghasilnyamerupakanpertimbangan.
(4) Dekanmengusulkan
masing-masing
2 (dua)calonpembantuDekankepada
Rektor dengan dilampiri Berita Acara Pemilihan untuk mendapatkan
Keputusan
Rektor.
Pasal25
Pengambilankeputusanuntuk memberikanpersetujuanatau pertimbangan
tersebutpada Pasal23 dan Pasal24 dilakukanmenurutketentuantersebut
padaPasal18.

baavl
HAK KEHORMATA}I
Pasal26
(1) PimpinanSenat,PimpinanKomisi,dan kepanitiaanserta anggotaSenat,
mendapathakkehormatan
dan penghargaan
finansialsesuaiketentuan
yang
berlaku.
(2) Hakkehormatan
Sekretaris
Senat setaradenganpembantuDekan.

(3) Hak kehormatan Ketua/SekretarisKomisi Senat setara dengan
Jurusan.
Ketua/Sekretaris
BABVIII
SENAT
SEKRETARIAT
Pasal27
(1)SekretariatSenat dipimpinoleh SekretarisSenat dibantuoleh unsur
pelaksana
administrasi.
(2) Unsur pelaksanaadministrasinrempunyaitugas melakukanurusan tata
risalah,dan sidang-sidang.
usaha,urusanrumahtangga,urusanpencatatan,
pelaksana
pembantu
(3)Jumlah
disesuaikan
denganjumlahkomisidan atau
menurutkebutuhan.
Pasal28
(1) Pada setiap tahun anggaranSekretarisSenat mengajukananggaran
Senat kepadaDekan.
operasional
Sekretariat
(2)Anggarantersebutpada ayat (1) dikelolasesuaidenganketentuanyang
berfaku.
BAB IX
ATURANPERALIHAN
Pasal29
(1)Guru besar Emeritustermasukyang sedangdiusulkanoleh Rektorke
Menteri PendidikanNasional tetap menjadi anggota Senat sampai
berakhirnya
masabaktiSenatperiodetahun2007-2011.
(2) Hal-halyangbelumdiaturdalamAnggaranRumahTanggaini, akandiatur
kemudian
denganpersetujuan
SenatFakultas.
BAB X
KETENTUAN
PENI.ITUP
Pasal30
Peraturan
Rektorini mulaiberlakupadasaatditetapkan.
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