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Menimbang

:

a. bahwadalamrangkapenyusunan
AnggaranRumah
TanggaSenatFakuitasllmu Sosialdan llmu Politik
Universitas Sebelas Maret memerlukan suatu
ketentuanyang memenuhiperkembangan
keadaan
yangterjadidi Universitas
SebelasMaret;
b. bahwa untuk maksudtersebuthuruf a di atas perlu
membentuk Peraturan Rektor tentang Anggaran
RumahTanggaSenatFakultasllmu Sosialdan llmu
Politik.

Mengingat

.1

Undang-Undang
RepublikIndonesia: Nomor 20
Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional
(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun 2003
Nomor 78, TambahanLembaranNegara Republik
Indonesia
Nomor4301).
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia: Nomor
1O11976Tentang Pendirian Universitas Negeri
Surakarta
SebelasMaret.
Keputusan Presiden Republik Indonesia: Nomor
141M12007
Tentang PengangkatanProf. Dr. dr. H.
Much.Syamsulhadi.
Sp.KJSebagaiRektorUniversitas
SebelasMaret,MasaJabatan2007-2011.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Reoublik
Indonesia Nomor: 9 Tahun 2008 Tentang
PerpanjanganBatas Usia Pensiun PegawaiNegeri
Sipil Yang MendudukiJabatanGuru Besar/Profesor
DanPengangkatan
GuruBesar/Profesor
Emeritus.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
RepublikIndonesiaNomor: 0201/O/1995
Tentang
Organisasi
DanTataKerjaUniversitas
SebelasMaret.
o. KeputusanMenteri PendidikanNasional: Nomor
1121C.12004
Tentang Statuta UniversitasSebelas
Maret.
7. PeraturanSenat UniversitasSebelas Maret Nomor
B38lH27
lKLl2008TentangAnggaranRumahTangga
SenatUniversitas
SebelasMaret;
8. PeraturanRektor UniversitasSebelasMaret Nomor
751NH27lKPl200BTentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Rumah Tangga Senat
Fakultas Di
LingkunganUniversitas
SebelasMaret;

9. PeraturanRektor UniversitasSebelasMaret Nomor
930NH27lKPl2O08 Tentang Kode Etik Dosen
SebelasMaret.
Universitas
Memoerhatikan

Persetujuan
SenatUniversitas
SebelasMaretpadaSidang
PlenoSenattanggal18 Pebruari
2010.
MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN
REKTORTENTANGANGGARANRUMAH
TANGGASENATFAKULTASILMUSOSIALDAN ILMU
POLITIKUNIVERSITAS
SEBELASMARET
BAB I
KETENTUAN
UMUM
Pasal1

Dalamperaturan
iniyangdimaksud
dengan:
1. Universitas
adalahUniversitas
SebelasMaret;
2. RektoradalahRektorUniversitas;
3. FakultasadalahFakultasllmuSosialdan llmuPolitik;
4. DekanadalahDekanFakultas;
5. SenatadalahSenat Fakultas:
6. KomisiadalahKomisiSenat;
7. AnggaranRumah Tangga Senat adalah peraturanpelaksanaantentang
segalasesuatuyang berkenaandenganstrukturorganisasidan tata kerja
peraturan
perundang-undangan
Senat berdasarkan
yangberlaku;
8. a. ProgramStudi adalah ProgramStudi Fakultasyang tidak di bawah
Jurusan.
b. Jurusanadalahsatuanpelaksanaakademikdi bawahFakultasdalam
satu atau seperangkatcabang ilmu pengetahuan,teknologi,dan
keseniantertentu.
9. GuruBesaradalahGuruBesartetappadaFakultas;
l0.Jabatanstrukturaladalahjabatandosen yang mendapattugas tambahan
sebagai Rektor,PembantuRektor,SekretarisSenat Universitas,Dekan,
Pembantu Dekan, Ketua/Sekretaris
Lembaga, Direktur/Asisten
Direktur
Pascasarjana,
Ketua/Sekretaris
Jurusan,Ketua/Sekretaris
ProgramStudi,
Kepala/Sekretaris
Pusat-pusatLembagadan KetuaLaboratorium;
Pimpinan
11.
Fakultas
adalahDekandanPembantu
Dekan;
12.Dewan Dosen adalah sekumpulan tenaga pengajar tetap pada
Jurusan/Program
Studidi lingkungan
Fakultas;
13.Setaraadalahkesepadanan
dalam tugas,kewajiban,tanggungjawab,
dan
hak.
BAB II
KEDUDUKAN,
TUGAS,bAN WEWENANG
SENAT
Pasal2
Senatmerupakan
badannormatifdanperuakilantertinggipadaFakultas.
Pa$el3
Senat mempunyai
tugaspokok:
a. merumuskan
kebijakanakademikdan arah pengembangansesuaidengan
StandarNasionalPendidikan
Tinggi;
b. merumuskan
kebijakanpenilaianprestasiakademikdan kecakapan
sertajati
'

d.

f.
g.

h.

pendidikan
di Fakultas;
kaidahdantolokukurpenyelenggaraan
merumuskan
dan Belanja;
persetujuan
atasrencanaAnggaranPendapatan
memberikan
memberikanpersetujuanatas rencana pengembangan,kerjasamadan
penjaminanmutu,rancangankebijakanyang akan dilakukanDekandalam
kurunwaktusatutahunyangakandiialani;
Pimpinan atas pelaksanaankebijakanyang
menilaipertanggungjawaban
telahditetapkan;
kepadaRektorberkenaandengancalon-calon
memberikanpertimbangan
dari yangdiusulkanuntukdiangkatmenjadiDekan,PembantuDekan,Ketua
ProgramStudi
Jurusan,KetuaProgramStudi,Sekretaris
Jurusan,Sekretaris
dan dosen yang diusulkan untuk mendapatkankenaikan jabatan
akademiUpangkat;
dantenaga
etikayangberlakubagitenagapendidik,mahasiswa
menegakkan
Fakultas.
kependidikan
Pasal4

yang timbuldari pelaksanaan
tugas pokokSenat
Pembahasanpermasalahan
tersebutPasal 3 dilakukandalam sidang Senat atas usul inisiatifanggota
Fakultas.
SenaUKomisi/Pimpinan
BAB III
DANTATACARAPEMILIHAN
PERSYARATAN
KEANGGOTA,AN,
ANGGOTASENAT
Pasal5
(1)AnggotaSenatterdiriatas:
a. Dekan,PembantuDekan,KetuaJurusan,dan KetuaProgramStudi;
b. GuruBesar;
2 (dua)
c. wakildosentiap-tiapJurusan,dan ProgramStudi,masing-masing
orang;
(2)Anggota Senat diangkat dan diberhentikandengan KeputusanRektor,
dari Senat.
setelahmendapatpersetujuan
(3)Apabilaada anggotaSenatwakilJurusandan ProgramStudimengundurkan
anggotasebagdimana
diaturdalam
diri perlusegeradiadakanpenggantian
Pasal6 dan Pasal7;
(4) Masa JabatenGuru Besar sebagaianggotaSenat,sejak mulai diangkat
purnakarya.
sampaisaetyangbersan$kutan
Pasal6
Kepdlapada saat

liltegritus

tanggung
Studi yang

Pasal 7
Pemilihancalon anggota Senat wakil Jurusan/ProgramStudi dilakukandengan
tala cara:

b.

studi dilaksanakan
pemilihancalonanggotasenat wakil Jurusan/Program
studi,dipimpinolehKetuaJurusan/
di dalamsidangDewanJurusan/Program
ProgramStudi;
tersebutPasal6, berhakdicalonkan
merekayang memenuhipersyaratan
sebagaicalonanggotaSenat wakilJurusatr,ProgramStudi;
secaralangsungataubertahap,
dilaksanakan
oemilihan
dua calonanggotaSenatyangmendapatsuaraterbanyakkesatudan kedua,
diusulkanoleh KetuaJurusan,ProgramStudimenjadianggotaSenat Wakil
Jurusan/ProgramStudi kepada Dekan/KetuaSenat dilampiri berita acara
oemilihan.
BAB IV
SENAT
ORGANISAS]
Pasal8

Senat terdiriatas:
Organisasi
Senat;
Ketuadan Sekretaris
a. Pimpinan:
danAnggota;
Ketua,Sekretaris,
b. Komisi-Komisi:
pelaksana
administrasic. unsur
Pasal 9
(1)KetuaSenatadalahDekan.
(2) Di dalam menjalankan
tugasnya,KetuaSenat dibantuseorangSekretaris
Senat.
(3) Sekretaris
syarat:
Senatdipilihdaridan olehanggotaSenatyangmemenuhi
jabatanstruktural;
a. tidakmenjabat
sebagaiSekretaris
Senat;
b. bersediadicalonkan
tugassehari-hari
memimpin
Sekretariat
Senat.
c. mampumelaksanakan
(4) Masa bakti anggotaSenatwakil Jurusan/Program
Studi adalah4 (empat)
tahundan dapatdiangkatkembalidenganketentuantidakbolehlebihdari2
(dua)kalimasabaktiberturut-turut.
(5) Masa bakti SekretarisSenat adalahsama denganmasa bakti Senat dan
dapat dipilihkembalidenganketentuantidak boleh lebih dari 2 (dua) kali
masabaKiberturut-turut.
Pasal l0
PemilihanSekretarisSenat diselenggarakandalam sidang Senat dengan tata
cara:
a. ketua Senat mengajukansekurang-kurangnya2 (dua) calon yang memenuhi

persyaratan
sesuaiPasal9 ayat(3);
b . calonyangdiajukan
dipilihlangsungolehparaanggotaSenat;
adalahcalor,Sekretaris
calonyangmendapat
suaraterbanyak
Senatterpilih;
c4lon mendapatjumlah suara yang sama,
dalam hal masing-masing
calonterpilih.
Dekan/Ketua
Senatmenentukan
Pasal11
Sekretaris
Sehat mempunyai
tuges:
a. mendampingidan membantuKetua Senat dalam melaksanakan
tugas
sehari-hari
selakuKetuaSenat;
b. melaksanakan
tu0as Ketua Senat setelahmendapatmandatdari Ketua
Senat dalamhal KetuaSenat berhalangan;
c. memimpinSekretariat
Senat;
yangberkaitan
d. melaksanakan
administrasi
dengantugasSenat;

SidangSenat dan pelaksanaantugas komisisesuai
e. mengKoordinasikan
denganfungsinYa;
Senat denganunit-unitstruktural
'
f. mengkoordinasikan
Pasal12

.

Komisiyang terdiridari
(1) Dalammelaksanakan
tugasnya,Senatrnembentuk
mempunyaijenis tugas
komisi:A, B, C, D, E, dan F yang masing-masing
dalamayat(7)'(8)'(9),(10)'(11)dan (12)pasalini.
dijabarkan
sepertiyang
(2)Tiap-tiapanggota Senat wajib masuk ke dalam komisi-komisimenurut
jumlahanggotasetiapkomisiseimbang.
minatnyadandiusahakan
komisi(3) PimpinanKomisiterdiriatasseorangketuadanseorangsekretaris
komisi.
(4) Ketuadansekretaris
di
antara
dan
oleh
anggota
dipilih
komisi
komisiadalahsebagaiberikut:
(5)TugasKetuaKomisidansekretaris
dan
memimpinkomisiyangbersangkutan
mempunyai
tugas
Ketua
komisi
a.
jawabkepadaketuaSenat.
bertanggung
b. Sekretariskomisimempunyaitugas mendampingiketua komisi dalam
tugasnYa.
melaksanakan
tugas, sekretaris.
c. Dalam hal ketua komisi tidak dapat melaksanakan
selakuketuakomisi.
komisidaoatbertindak
(6) Masabaktiketuadansekretaris
komisisamadenganmasabaktiSenat.
(7) KomisiA, KomisiBidangPendidikan
dan Pengajaran,
bertugas'
a. merumuskankebijakandasar yang menjadipedomanbagi pimpinan
tugas-tugaskepemimpinan
dalam bidang
fakultasdalam melaksanakan
dan Pengajaran;
Pendidikan
program-program
b. merumuskannorma dan tolok ukur, penyelenggaraan
akademikdan professional;
c. merumuskankebijakanberkenaandenganpenilaiankegiatanakademik
paradosen,danmahasiswa;
dan professional
berkenaan dengan penilaian kemampuan
kebijakan
d. merumuskan
dosenmaupunmahasiswa;
akademikdan kepribadian
e. menilai laporan pimpinan fakultas khususnyatentang pelaksanaan
kebijakanbidangpendidikandan pengajarandalam tahun kuliahyang
telahberakhir.
(8) KomisiB, KomisiBidangPenelitiandan PengabdiankepadaMasyarakat,
bertugas'
a. merumuskankebijakanfakultas berkenaandengan pengembangan
kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang
diselenggarakan
olehdosen,penelitidanataumahasiswa;
b. merumuskankebijakanfakultasberkenaandenganpenilaian kegiatan
Penelitiandan Pengabdiankepada Masyarakatyang diselenggarakan
olehdosen,penelitidan ataumahasiswa;
usul penyelenggaraanprojek-projekPenelitiandan
c. mempertimbangkan
Pengabdian kepada Masyarakat yang mungkin akan menuntut
pertanggungjawaban
fakultas;
d. menilai laporan pimpinan fakultas khususnyatentang pelaksanaan
kebijakanbidangPenelitiandan Pengabdian
kepadaMasyarakatdalam
tahunkuliahyangtelahberakhir.
(9) KomisiC, KomisiBidangKemahasiswaan
danAlumni,bertugas:
pertimbangan
tentang kebijakan
a. memberikan
fakultasberkenaan
dengan
pembinaan
mahasiswa
dalambidang:
1) Kehidupan
keagamaan.
2) Kedisiplinan
dankepemimpinan.
3) Penalaran.
4) Kesenian.
Keolahragaan.
5) Pendidikan
6) Kesehatan.
politik.
7) Pendidikan

8) Pemberian bantuan keuangan, seperti beasiswa, piniaman,
dan
sumbanganpembinaanpendidikan
pembebasan
ataukeringanan
konseling.
bimbingan
dengan
fakultasberkenaan
pertimbangan
tentang kebijakan
b. memberikan
penalaran,
pengembangan
pembinaanSenat mahasiswadalam bidang
kesejahteraan
pengembangan
minatdan bakat,sertapengembangan
kebijakan
berkenaan
dengan
pertimbangan
fakultas
tentang
c. memberikan
kerjasamaantara fakultas dan alumni sebagai peroranganmaupun
alumni;
sebagaiorganisasi
kegiatandi bidangkemahasiswaan;
dan mengevaluasi
d. memonitor
pimpinan
fakultas,khususnya
tentangpelaksanaan
laporan
e. mengevaluasi
dan alumnidalamtahun kuliahyang
kebilakanbidangkemahasiswaan
telahberakhir.
(10) Komisi D, Komisi bidang Administrasi,Keuangan, Kepegawaian,
danAset,be(ugas:
Sarana,Prasarana,
Kesejahteraan,
perbaikan
RencanaAnggaranPendapatan
a. meninjaudan mengusulkan
dan BelanjaFakultas(RAPBF)yangdiajukanolehpimpinanfakultas;
b. merumuskankebijakanfakultas berkenaandengan pengembangan
sarana,prasarana,
keuangan,
dan aset;
bidarrgadministrasi,
pengembangan
betkenaan
merumuskan
kebijakan
fakultas
dengan
c.
dan kesejahteraan;
dalambidangkepegawaian
sarana,
kebijakandasarberkenaandenganpemanfaatan
d. merumuskan
prasarana,dan aset,sumberdayafakultasdan lembagaatau instansi
lain;
e. menilai laporan pimpinanfakultas,khususnyatentang pelaksanaan
kebijakan berkenaan dengan bidang administrasi, keuangan;
sarana,prasarana,
kepegawaian,
dan asetdalamtahun
kesejahteraan,
kuliahyangtelahberakhir.
(11) Komisi E, Komisi Bidang Pengembangan,
Kerjasama,dan Penjaminan
Mutu,bertugas:
kebijakan
fakultasberkenaan
denganpengembangan
dan
a. merumuskan
kerjasamaantara fakultasdan perguruantinggi serta lembagadan
instansi
lain,baikdi dalamnegerimaupundi luarnegeri.;
dan
b. merumuskankebijakandasar berkenaandenganpengembangan
penjaminan
lembaga;
mutufakultasdan
c. merumuskankebijakandasar berkenaanpemberianbantuan pada
fakultasdan lembagaatauinstansilain;
d. menilai laporanfakultastentang pelaksanaankebijakanberkenaan
dengan pengembangan,penjaminanmutu dan kerjasamaantara
fakultasdan perguruantinggidan lembagaserta instansilain dalam
tahunkuliahyangtelahberakhir.
(12) KomisiF, KomisiGuruBesar bertugas:
kembaliaturan-aturan
secaraberkala/meninjau
etikayang
a. merumuskan
harusdijadikanpedomanpara dosen,peneliti,dan mahasiswadalam
menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pendidikan, penelitian,
pengabdiankepiadamasyarakatatau kegiatan lain di lingkungan
fakultas, serta bila perlu memberikan penafsiran/memberikan
penjabarantentdngperaturanyangberlaku;
b. memberikansatan kepada PirhpinanFakultastentang penanganan
kasus-kasuspelanggaranakadernikdan atau etik yang berlakubagi
plagiat
dosen,mahasis\,lva,
dHntenagakependidikan,
sepertimelakukan
lain yang dilakukanoleh dosen yang
dan pelanggaran
aturan-aturan
bersangkutan;
dtas usul kenaikanjabatanfungsionaldari
c. memberikdnpdlrtlrnbangan
asisten ahli sampai Guru Besar dalam bidang akademikdan non
akademik,sedangkanuntuk kenaikanpangkat hanya memberikan
pertimbangan
dalambidangnonakademik;
pertimbangan
atas usul perpanjangan
d. memberikan
batasusia pensiun

Guru Besarbaik
fakultasuntukpengembangan
kebijakan
e. merumuskan
maupunkualitatif
secarakuantitatif
Pasal13
KetuaKomisidipilihdari dan oleh para anggotaKomisidi dalamrapatkomisi
yangdipimpimoleh anggotatertuausianyadibantuolehseoranganggotayang
termudausianyadengantatacara:
a. CalonKetuaKomisidipilihsecaralangsungdari danolehanggotaKomisi;
adalahcalonKetuaKomisiterpilih
suaraterbanyak
b. Calonyangmendapatkan
Pasal14
KomisidipilihsecaralangsungolehanggotayangdipimpinolehKetua
Sekretaris
Komisiterpilihdengantatacara:
a. Ketua Komisi mengajukan2 (dua) orang calon Sekretarisdalam sidang
Komisiyangbersangkutan;
terpilih;
adalahcalonSekretaris
suaraterbanyak
b. Calonyangmendapatkan
yang
maka
ketua
sama,
mendapatkan
suara
calon
hal
masing-masing
c. Dalam
komisi.
calonsekretaris
komisitemilihmenentukan
BAB V
KEGIATANDAN TATA KERJA
Pasal 15

(1) SidangSenat dapatberupa:
a. sidangpleno;
b. sidangkomisi;
c. sidangantarkomisi;
d. sidangpanitiaad hocdan;
lain.
e. sidang-sidang
pada
dasarnyabersifattertutup,dalam hal tertentudapat
(z',)SidangSenat
secaraterbuka.
diselenggarakan
satu kali dalamsatu
sekurang-kurangnya
(3) SidangSenat diselenggarakan
bulan.
oleh Sekretaris
(4\ UndangansidangSenat disiapkandan ditandatangani
Senat untukkemudiandikirimkankepadapara anggotaSenat sekurang3 (tiga)harikerjasebelumsidang.
kurangnya
(5) Dalam keadaanmendesakatau khusus,penyampaianundangandapat
sesuaidengankeperluan.
dilakukan
(6) Agendasidangplenodisusunolehpimpinansidang.
(7) Acara pokok SidangPleno Senat terakhirpada tahun akademikyang
kebijakanDekandalam kurun
adalahlaporanpelaksanaan
bersangkutan
yang
kebijakanyang akan
dan
rancangan
telah dilalui
waktu satu tahun
dalamkurunwdktusatutahunyanEakandijalani.
dilakukan
(8) Acara pokok SidangPleno Sbnat pertamapada tahun akademikyang
adalahpenilaiantefhadaplaporanpelaksanaankebijakan
bersangkutan
Dekan ddlam kurun waktu satu tdliun yang telah dilalui dan persetujuan
I akandilakukandalamkurunwaktusatu
miiihanDekanbairudenganacarapokok
l Dekantentenokeb$akanyang telah
i Jdbatannya
sekurangdiselenggarakan
pdmilihan
ilAksanaan
Dekanbaru.

Pasal16
(1) Sidang Komisi, antarkomisidan panitia Ad Hoc atau panitia lain
menurutkeperluan.
diselenggarakan
(2)AgendasidangkomisidisusunolehparaKetuaKomisiyangbersatlgkutan'
agendasidangdiusulkan
dan atau pengurangan
(gi peruoanan,penambahan,
yang
hadir.
anggota
setelahsidangdimulaidandisahkanoleh
(4) Undangansidang komisidisiapkandan Citandatanganioleh Ketua atau
sekretarisSenat.
(5) Dalam keadaan mendesakatau khusus penyampaianundangandapat
dilakukansesuaidengankebutuhan.
Pasal17
hak:
paraanggotaSenat yanghadirmempunyai
(1) Di dalamsidang-sidang,
a. suara;
pendapatdan;
b. bicaradan mengemukakan
usul;
c. mengajukan
untukmerahasiakan
(2) AnggotaSenatyanghadirdi dalamsidangberkewajiban
yang
prosesdan materipembicaraan
menurutsifatnyadan atau menurut
keputusan
sidangharusdirahasiakan.
tanpaijin dalam
(3) AngggotaSenat yangtidakhadir3 (tiga)kali berturut-turut
olehKetuaSenatsecaratertulis.
sidangpleno,diperingatkan
(4) Bila telah diingatkan3 (tiga)kali sesuaidenganayat (3) tidak memberikan
tanggapan,maka sikap tidak memberikantanggapantersebutdinyatakan
dari keanggotaan
sebagi peryataanpengundurandiri yang bersangkutan
Senat.
Pasal18
(1) KorumSidangPlenoSenat diatursebagaiberikut:
a. sidangsenatdapatdimulaijika memenuhikorumyaitudihadiri2/3 (dua
pertiga)jumlahanggotaSenat;
jika
korumsepertitersebuthurufa belumdipenuhi,sidangditundaselama
b.
30 menit,setelahwaktu penundaandan korum memenuhi50 o/o+ 1
dinyatakan
sah.
sidangdapatdimulaidan keputusannya
(2) Pengambilan
keputusan
dalamSidangPlenoSenat diatursebagaiberikut:
keputusanpadaasasnyadiusahakandenganmusyawarah
a. pengambilan
untukmencapaimufakat;
b. apabila tidakmungkindiambilputusanmenuruthurufa, makaputusan
diambildengansuaraterbanyak;
c. pengambilankeputusandengan suara terbanyakadalah sah apabila
+ 1 jumlahanggotayanghadir;
disetujuioleh50olo
d. penyampaian
suarasetuju,tidaksetuju,atauabstaindilakukanoleh para
tanganatautertulismenurutkeperluan;
anggotadenganmengacungkan
e. apabila terdapat jumlah suara yang sama di dalam pengambilan
keputusansesuaihurufc, makapenyampaian
suaradiulangmaksimal3
(tiga)kalidenganjarakwaktumasing-masing
20 menit;
f. apabilaterdapatjumlahsuarayangsamasetelahdilakukanpengambilan
suara seperti tersebut pada huruf e, maka permasalahanyang
ditunddsampairdpatberikutnya;
dikemukakan
untukdiputuskan
g. pengambilan
suara mengbnaiorangdan atau masalahyang dianggap
pentingolehsidang,dilakukan
secararahasia.
(3) Semua keputusan,baik yang diambildenganmusyawarahuntuk mufakat
maupundengansuaraterbanyakwajib diterimadan dilaksanakan
dengan
jawab.
kesungguhan
dan ketulusan
hatisertadenganpenuhtanggung

Pasal19
dan hrasilkeputtlsansidangplenodicatatoleh
(1) Semuapokokpembicaraan
sidang.
di dalamrisalah
notulis
olehsekretaris
padaayat(1)diperiksakebenarannya
tersebut
(2) Risalahsidang
Senat danditandatangani.
kepadasemuaanggota
dan disainpaikan
(3) Risalahsidangplenodiperbanyak
pleno
untukdisahkan.
berikutnya
sidang
senatbersamadenganundangan
sidangplenosebagaimana
(4) Padasetiapakhirtahunkalenderrisalah-risalah
tersebutayat(3)dihimpunmenjadidokumenSenat.
(5) Setiapakhir tahun akademiksemua keputusan senat yang memerlukan
tindaklanjutperludievaluasi.
Pasal 20
Tata cara mengajukangagasan,rancangan,atau usul pengangkatanuntuk
persetujuan
Senatadalah:
ataupertimbangan
mendapatkan
tertulis
kepadaKetuaSenat untuk
gagasan
secara
diajukan
ataurancangan
a.
dibicarakan
di dalamsidangSenat;
pengangkatan
diajukanoleh Dekan di dalam sidang Senat untuk
b. usul
persetujuan
ataupertimbangan;
mendapatkan
langsung memintakanpersetujuanatau
dapat
secara
c. Ketua Senat
pertimbangan
di dalamSidangPlenoSenat, ataumenentukan
untukdibahas
di dalamsidangkomisiatausidangantarkomisi;
lebihmendalam
tersebutperludibahasdi
d. jika gagasan,rancanganatau usul pengangkatan
makakomisiatauantarkomisi
dalamsidangkomisiatausidangantarkomisi,
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 ataupersetujuan;
f. gagasanatau rancanganyang tidak disetujuioleh Senat dapat diajukan
kembali pada sidang Senat berikutnya setelah diadakan
perubahan/perbaikan.
Pasal2'!
Pengambilankeputusanatas gagasan,rancangandan usul pengangkatan
tersebutPasal20 dilakukan
sesuaidenganketentuan
tersebutpadaPasal18.
BAB VI
TATACARAPEIUIIL]HAN
CALONPIMPINAN
Pasal 22
(1)Pencalonan
Pimpinan dan tata cara pemilihannya
dilaksanakansesuai
yang
ketentuan
dengan
berldku.
jabatanselama-lamanya
(2) SeorangPimpinan menduduki
2 (dua)kali masa
jabatanberturut-turut.
(3) Selambat-lambatnya
60 (enampuluh)hari sebelumdilaksanakan
pemilihan,
pemilihannya
kriteriacalon Pimpinan dan tata tertib
sudahdisahkanoleh
Senat,
Pasal23
(1) Pencalonan
Dekandilakukandi dalamSidangPlenoSenat yang diadakan
yangberlaku.
khusussesuaidenganketentuan

jabatanDekan,
30 (tigapuluh)harisebelumberakhirnya
(2) Sekurang-kurangnya
sidang iebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas harus telah
diselenggarakan.
(3) Pemilihancalon Dekan dilakukanoleh anggota Senat sesuai dengan
yangberlaku.
ketentuan
suara terbanyakkesatudan kedua
(4) Dua calon Dekanyang mendapatkan
Rektor.
Keputusan
diusulkankepadaRektoruntukmendapatkan
Pasal 24
di dalamSidangPlenoSenat yang
(1)Pemilihan
Dekandilakukan
Pembantu
.
diadakankhusussetelahDekandefinitifditetapkan
2 (dua) orang yang memenuhi
(2) Dekan mengajukansekurang-kurangnya
PembantuDekanuntukdipilihdi
persyaratan
sebagaicalon masing-masing
.
Pleno
Senat
Sidang
dalam
pemilihan
suara
melaluipemungutan
(3)SidangPlenoSenat melaksanakan
pertimbangan.
yanghasilnyamerupakan
2 (dua)calonPembantuDekankepada
masing-masing
(4) Dekanmengusulkan
Rektor dengan dilampiri Berita Acara Pemilihan untuk mendapatkan
Rekor.
Keputusan
Pasal25
Pengambilankeputusanuntuk memberikanpersetujuanatau pertimbangan
tersebutpada
tersebutpadaPasal23 dan Pasal24 dilakukanmenurutketentuan
Pasal18.
BAB VII
HAK KEHORMATAN
Pasal26
(1) PimpinanSenat,PimpinanKomisi,dan kepanitiaanserta anggotaSenat,
yang
finansialsesuaiketentuan
dan penghargaan
mendapathak kehormatan
berlaku.
(2) Hakkehormatan
Sekretaris
Senat setaradenganPembantuDekan.
(3) Hak kehormatanKetua/Sekretaris
Komisi Senat setara dengan Ketua/
Jurusan.
Sekretaris
BABVIII
SEKRETARIAT
SENAT
Pasal27
(1) SekretariatSenat dipimpinoleh SekretarisSenat dibantu oleh unsur
pelaksana
adminlstrasi.
pelaksana
(2) Unsur
administrasimempunyaitugas melakukanurusan tata
risalah,dansidang-sidang.
usaha,urusanrumahtangga,urusanpencatiatan,
pembantu
pelaksana
(3) Jumlah
disesuaikandenganjumlah komisidan atau
menurutkebutuhan
Pasal28
(1) Pada setiap tahun anggaran,SekretarisSenat mengajukananggaran
operasional
sekretariat
Senat kepadaDekan.
(2)Anggarantersebutpada ayat (1) dikelolasesuaidenganketentuanyang
berlaku.

F

BAB IX
ATURANPERALIHAN
Pasal29
Guru besar Emeritustermasukyang sedang diusulkanRektor ke Menteri
masa
PendidikanNasionaltetap menjadianggotaSenat sampaiberakhirnya
periode
2007-2011.
tahun
baktiSenat
BAB X
PENUTUP
KETENTUAN
Pasal30
Rektorini mulaiberlakupadasaatditetapkan.
Peraturan
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