SEBELASMARET
KEPUTUSANREKTORUNIVERSITAS
NOMOR:133NH271KU2010
tentang
SENATFAKULTASKEDOKTERAN
TANGGA
ANGGARANRUMAH
SEBELASMARET
UNIVERSITAS
SEBELASMARET
REKTORUNIVERSITAS
Menimbang

:

a. bahwa dalam rangkapenyusunanAnggaranRumah
Tangga Senat Fakultas Kedokteran Universitas
Sebelas Maret memerlukansuatu ketentuanyang
memenuhiperkembangankeadaanyang terjadi di
SebelasMaret;
Universitas
b. bahwa untuk maksudtersebuthuruf a di atas perlu
Peraturan
Rektor.
membentuk

Mengingat

:

RepublikIndonesia: Nomor 20
1. Undang-Undang
Nasional
Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun 2003
Nomor 78, TambahanLembaranNegara Republik
Nomor4301).
lndonesia
2. PeraturanPemerintahRepublikIndonesiaNomor 17
dan Penyelenggaran
Tahun2010tentangPengelolaan
(Lembaran
Negara Republik Indonesia
Pendidikan
Tahun2010Nomor23);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia: Nomor
1011976 Tentang Pendirian Universitas Negeri
SebelasMaret.
Surakarta
4. Keoutusan Presiden Republik Indonesia: Nomor
14lMl20O7Tentang PengangkatanProf. Dr. dr. H.
Sp.KJSebagaiRektorUniversitas
Much.Syamsulhadi.
SebelasMaret,MasaJabatan2007-2011.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik
Indonesia Nomor: 9 Tahun 2008 Tentang
PerpanjanganBatas Usia Pensiun PegawaiNegeri
Sipil Yang MendudukiJabatanGuru Besar/Profesor
Emiritus.
GuruBesar/Profesor
DanPengangkatan
Dan
Kebudayaan
Pendidikan
Menteri
6. Keputusan
Republik IndonesiaNomor: 0201/O/1995Tentang
SebelasMaret.
DanTataKeriaUniversitas
Organisasi
7. Keoutusan Menteri Pendidikan Nasional: Nomor
Tentang Statuta UniversitasSebelas
1121C.12004
Maret.
B. PeraturanSenat UniversitasSebelas Maret Nomor
TentangAnggaranRumahTangga
8381H27lKLl2008
SebelasMaret;
SenatUniversitas
9. PeraturanRektor UniversitasSebelasMaret Nomor
Tentang Pedoman Penyusunan
751NH271KP12008
Anggaran Rumah Tangga Senat Di Lingkungan
SebelasMaret;
Universitas

10.PeraturanRektor UniversitasSebelasMaret Nomor
930NH27lKPl200BTentang Kode Etik Dosen
SebelasMaret.
Universitas
Memperhatikan

SebelasMaretpadaSidang
Persetujuan
SenatUniversitas
2010.
PlenoSenattanggal18 Pebruari
MEMUTUSKAN

Menetapkan

REKTORTENTANGANGGARANRUMAH
PERATURAN
TANGGA SENAT FAKULTAS KEDOKTERAN
SEBELASMARET
UNIVERSITAS
BAB I
UMUM
KETENTUAN
Pasal1

dengan:
Dalamkeputusan
iniyangdimaksud
1. Universitas
adalahUniversitas
SebelasMaret;
SebelasMaret;
2. RektoradalahRektorUniversitas
Universitas
SebelasMaret;
3. FakultasadalahFakullasKedokteran
4. DekanadalahDekanFakultas;
5. SenatadalahSenatFakultas;
6. AnggaranRumah Tangga Senat Fakultasadalah peraturanpelaksanaan
tentangsegalasesuatuyang berkenaandengankegiatandan tata kerja
perundangSenat Fakultas berdasarkanStatuta Universitas/peraturan
yang
berlaku;
undangan
UNS;
7. GuruBesaradalahGuruBesartetappadaFakultasKedokteran
yang
telah mengakhirijabatan
8. Guru Besar Emeritusadalah Guru Besar
karenapensiunyangdiangkatkembalimenjadiGuruBesarEmeritussebagai
penghargaan
isiimewadariSenatUniversitas;
Kedokteran
UNS;
9. KomisiadalahKomisiSenatFakultas
dalamhakdankewajiban;
10.Setara
adalahkesepadanan
ll.Jabatan struktural
adalahjabatandosenyang mendapattugastambahan
sebagaiRektor,PembantuRektor,SekretarisSenat Universitas,Dekan,
Lembaga, Direktur/Asisten
Direktur
Pembantu Dekan, Ketua/Sekretaris
Pascasarjana, Ketua/SekretarisJurusan, Ketua/SekretarisBagian,
ProgramStudi, Kepala/Sekretaris
Pusat-pusatLembaga
Ketua/Sekretaris
danKetuaLaboratoriUm.
Dekan;
adalahDekandanPembantu
l2.PimpinanFakultas
tenagapengajartetap pada Jurusan/
13.DewanDosenadaldhsekumpulan
Fakultas.
Program
Studidi lingkungan
BAB II
TUGAS,DANWEWENANG
KEDUDUKAN,
SENATFAKULTAS

Pcstit2
SenatFakultasmerupakan
badannormatifdanperwakilan
tertinggipada
Fakultas.

Pasal3
tugaspokok:
SenatFakultasmempunyai
Fakultas;
akademik
kebijakan
a. Merumuskan
b. Merumuskankebijakanpenilaianprestasiakademikdan kecakapanserta
di Fakultas;
sivitasakademika
keoribadian
pendidikan
Fakultas;
kaidahdantolokukurpenyelenggaraan
c. Merumuskan
pada
Anggaran
Pendapatan
dan Belanja
persetujuan
rencana
Memberikan
d.
Fakultas;
kebijakanyang telah
Dekanatas petaksanaan
e. Menilaipertanggungjawaban
ditetaokan:
kepada Rektorberkenaandengancalon-calon
f. Mengajukanpertimbangan
yang diusulkanuntuk diangkatmenjadiDekan, PembantuDekan, Ketua
KetuaProgramStudi,Sekretaris
Jurusan/Bagian,
Sekretaris
Jurusan/Bagian,
yang
diusulkan
untuk mendapatkankenaikan
Dosen
ProgramStudi dan
jabatanakademik/pangkat;
mahasiswa
g. Menegakkan
etikaakademikyangberlakubagitenagapendidik
Fakultas;
dantenagakependidikan
pada
persetujuan
Fakultas,
RancanganProgramPengembangan
h. Memberi
kerjasama dan penjaminan mutu, rancangan kebijakan yang akan
Dekandalamkurunwaktusatutahunyangakandijalani.
dilaksanakan
Pasal4
permasalahan
yang timbulatas pelaksanaan
tugas pokokSenat
Pembahasan
pasal
Fakultas
atasusulinisiatif
3 dapatdilakukandalamsidangSenat
tersebut
Fakultas.
SenaVPimpinan
anggotaSenaVKomisi
BAB III
ANGGOTASENATFAKULTAS
DAN
PERSYARATAN
KEANGGOTAAN
Pasal5
(1)AnggotaSenatterdiriatas:
Dekan,danKetuaJurusan;
a. Dekan,Pembantu
b. GuruBesar;
c. wakildosentiap-tiapJurusandanProgramStudj2 orang;
(2)Anggota Senat diangkatdan diberhentikandengan KeputusanRektor,
dari Senat.
setelahmendapatpersetujuan
diri perlusegera
(3)Apabilaada anggotaSenatwakil Jurusanmengundurkan
diaturdalamPasal6 dan Pasal7;
anggotasebagaimana
diadakanpergantian
(4) Masa JabatanGuru Besar sebagaianggotaSenat,sejak mulai diangkat
purnakarya.
sampaisaatyangbersangkutan
Pasal6
AnggotaSenatwakilJurusanadaleh:
Persyaratan
LektorKepalapadasaat
a. dosentetap, minimalmempunyai
labatanfungsional
pengangkatan
sebagaianggotaSenat;
jasmani,
rohani,aktif, kreatif,memilikiintegritasdan rasa tanggung
b. sehat
jawabyangtinggiterhadapFakultas;
c. terpilihdalamSidangDewanDosenJurusanyangbersangkutan;
studilanjut;
d. tidaksedangmengikuti
administratif,
menjalani
sanksiakademik,
dankodeetik;
tidak
sedang
e.
f. pada waktu diangkatsebagaianggotasenai berusiatidak lebih 61 tahun
kurang1 (satu)bulan.

Pasal7
dengantatacara:
calonanggotaSenatwakilJurusandilakukan
Pemilihan
di dalamSidang
Jurusan
dilaksanakan
wakil
pemilihan
calonanggotaSenat
a.
DewanDosenJurusan,dipimpinolehKetuaJurusan;
tersebutPasal6, berhakdicalonkan
b. merekayang memenuhipersyaratan
sebagaicalonanggotaSenat wakilJurusan;
secaralangsungataubertahap;
dilaksanakan
c. pemilihan
d. dua calonanggotaSenatyangmendapatsuaraterbanyakkesatudan kedua,
diusulkanolehKetuaJurusanmenjadianggotaSenat WakilJurusankepada
Senatdilampiriberitaacarapemilihan.
Dekan/Ketua
BAB IV
SENATFAKULTAS
ORGANISASI
Pasal8
SenatFakultasterdiriatas
Senat;
Ketuadan Sekretaris
a. Pimoinan:
Komisil, ll;
b. Komisi-komisi:
Administrasi.
c. UnsurPelaksana
Pasal9
(1)KetuaSenatFakultasadalahDekanFakultas;
(2) Di dalammenjalankan
tugasnyaKetuaSenatdibantuolehseorangsekretaris
Senat;
(3)SekretarisSenat Fakultasdipilihdi antaradan oleh para anggotaSenat
sYarat:
Fakultasyangmemenuhi
jabatan
struktural;
a. Tidakmenjabat
SenatFakultas;
sebagaiSekretaris
b. Bersediadicalonkan
SenatFakultas
selakuSekretaris
tugassehari-hari
c. Mampumelaksanakan
d. Tidakdalamprosestugasbelajarataustudilanjut;
SenatFakultassetaradenganjabatanPembantuDekan;
(4)JabatanSekretaris
(5) Masa bakti SekretarisSenat Fakultasadalah4 (empat)tahun dan dapat
diangkatkembalidenganketentuantidakbolehlebihdari 2 (dua)kali masa
baktiberturutturut;
(6) Masa bakti SekretarisSenat Fakultasadalah sama dengan masa bakti
jabatanDekanatausamadenganKetuaJurusanbilasekretarisdijabatoleh
-anggota
tidak
senatwakiljurusandandapatdipilihkembalidenganketentuan
bolehlebihdari2 (dua)kalimasabaktiberturut{urut;
Pasal10
dalam sidang Senat
PemilihanSekretarisSenat Fakultasdiselenggarakan
:
berikut
Fakultasdengantatacarasebagai
2 (dua)calonyang
sekurang-kurangnya
a. KetuaSenatFakultasmengajukan
persyaratan
sesuaipasal9 ayat3;
memenuhi
diplllhlangsungolehparaanggotaSenatFakultas;
b. CalonyangdidJUltdn
c. Calon yang mendapatsuara terbanyakadalah calon SekretarisSenat
Fakultasterpilih;
calon mendapatjumlah suara yang sama,
d. Dalam hal masing-masing
calonterpilih.
Senatmenentukan
Dekan/Ketua

Pasal11
tugas:
SenatFakultasmempunyai
Sekretaris
Senat Fakultasdalam melaksanakan
Ketua
membantu
dan
Mendampingi
a.
selakuKetuaSenatFakultas;
tugassehari-hari
b. BertindaksebagaiKetua Senat Fakultassetelahmendapatmandatdari
berhalangan;
KetuaSenatdalamhalyangbersangkutan
SenatFakultas;
c. MemimpinSekretariat
yangberkaitan
dengantugasSenatFakultas;
administrasi
d. Melaksanakan
tugaskomisi
sidangSenatFakultasdalampelaksanaan
e. Mengkoordinasikan
sesuaidenganfungsinya;
ngsional
Senat Fakultasdengan unit-unitstruktural/fu
f. Mengkoordinasikan
oadaFakultas.
Pasal 12
Komisi1,2, dan3;
( 1 ) Senatmempunyai
(2) TugasKomisi1 adalahbidang:
meliputi:
danpengajaran,
a. pendidikan
kebijakandasaryang meniadipedomanbagi pimpinan
1) merumuskan
dalam
tugas-tugaskepemimpinannya
Fakultasdalam melaksanakan
pengajaran
kepada
Senat
untukdisampaikan
dan
bidangpendidikan
persetuluan;
gunamemperoleh
2) merumuskandan secara berkala meninjau kembali peraturanmimbar,dan
kebebasan
akademik,kebebasan
peraturanpelaksanaan
kepada
Fakultas
untuk
disampaikan
lingkungan
otonomikeilmuandi
persetujuan;
Senatgunamemperoleh
program-program
ukurpenyelenggaraan
dan
tolok
norma
3) merumuskan
profesional
untuk disahkan oleh Senat,
akademik dan
program-program
pengadaan
baru yang terkait
mempertimbangkan
profesional,
serta
dengan gelar akademik atau sebutan
yang
program-program
wajar
penghentian
tidak
mempertimbangkan
lagiuntukdipertahankan;
4) merumuskan kebijakan berkenaan dengan penilaian kegiatan
paradosendan mahasiswauntukdisahkan
akademikdan orofesional
olehSenat;
5) merumuskankebijakanberkenaandengan penilaiankemampuan
sebagaiorangyang
dosendan tnahasiswa
akademikdan kepribadian
untukdisahkanolehSenat;
kegiatanbelajar-mengajar
melaksanakan
6) pada setiap akhir tahun akademik menilai pertanggungjawaban
PimpinanFakultastentangkebijakandalam bidangpendidikandan
yangtelahdilaksanakan.
pengajaran
padamasyarakat,
meliputi:
danpengabdian
b. penelitian
1) merumuskan kebijakan dasar Fakultas berkenaan dengan
pengembangankegiatan penelitian dan pengabdian kepada
untukdisahkanolehSenat;
masyarakat
2) merumuskan kebijakan berkenaan dengan penilaian kegiatan
yang diselenggarakan
penelitiandan pengabdian
kepadamasydrakat
untukdisahkanolehSenat;
dan ataumahasiswa
olehdosen,peneliti,
penelitian
proyek-proyek
usul penyelenggaraan
3) mempertimbangkan
yang
mungkinakan menuntut
dan pengabdlankepddamasyarakat
hasilpertimbangan
pertanggungjawaban
Fakultasdan menyampaikan
yangbersangkutan
kepadaSenat;
4) pada setiap akhir tahun akademik menilai pertanggungjawaban
PimpinanFakultastentangkebijakandalam bidang penelitiandan
yangtelahdilaksanakan.
pengabdian
kepadamasyarakat

danalumni,meliputi:
c- kemahasiswaan
1) merumuskankebijakanberkenaandengan pembinaanmahasiswa
dalambidang:
keagamaan;
kehidupan
dansopansantun;
kedisiplinan
danbelaNegara;
kepemimpinan
oenalaran:
kesenian
pendidikan
keolahragaan;
kesehatan;
politik;
pendidikan
pemberianbantuankeuangandalambentukbeasiswa,pinjaman,
pendidikan
pembinaan
pembebasan
sumbangan
atau keringanan
(SPP)sertakesejahteraan
berupaasuransi,danakasih,bimbingan
dan
danadvokasi;
konseling
j. kehidupan
asramamahasiswa
pemberdayaan
alumni;
kebijakan
2) merumuskan
antara
3) merumuskankebijakankerjasamadi bidangkemahasiswaan
negeri;
luar
dalam
maupun
instansi
Fakultasdenganlembagaatau
4) pada setiap akhir tahun akademik menilai pertanggungjawaban
PimpinanFakultastentangkebijakandalam bidang kemahasiswaan
danalumniyangtelahdilaksanakan.
TugasKomisi2 adalahbidang:
kesejahteraan,
danaset,meliputi:
keuangan,
administrasi,
a. organisasi,
perbaikan
AnggaranPendapatan
Rencana
1) meninjaudan mengusulkan
dan BelanjaFakultasyang diajukanoleh PimpinanFakultaskepada
persetujuan;
Senatuntukmendapatkan
2) merumuskankebijakanFakultasberkenaandenganpengembangan
dalam bidangtata organisasi, personalia,keuangan,fasilitasfisik,
danaset;
kesejahteraan
3) merumuskankebijakan dasar berkenaandengan sumber daya
Fakultas;
4) pada setiap akhir tahun akademik menilai pertanggungjawaban
Pimpinan Fakultas tentang kebijakan dalam bidang organisasi,
administrasi,keuangan, kesejahteraandan aset yang telah
dilaksanakan.
mutu'meliputi:
danpeniaminan
pengembang
an,keriasama,
b. perencanaan,
'1) merumuskan kebijakan dasar Fakultas berkenaan dengan
kerjasamaantara Fakultasdan
perencanaandan pengembangan,
dan
atau instansilain baik di dalam
perguruantinggiserta lembaga
fnutu;
nederimaupundi luarnegeri,dan penjamiriall
pemberianbantuan
den$an
kebijakandasarberkenadn
2) nterumuskan
padaperguruan
tingli dan lembagaatauinstansilain;
3) pada setiap akhir tahun akademik menilai pertanggungjawaban
dan
PimpinanFakultastentangkebijakandalambidangperencanaan
pengembanldn, kerjasama,dan penjdminanmutu yang telah
dilaksanakan.
TugasKomisi3 adaldhbidang:
a. gurubesdr,meliPuti:
etika
dan secarabeikalameninjaukembaliaturan-aturan
1) merumuskan
aiau moralyan$ harusdijadikanpedornanpara dosen,peneliti,dan
pendidikan,
kegiatan-kegiatan
mahasiswaddldm penydldrt$garaan
penelitian,pengabdianpada masyarakatatau kegiatan lain di
lingkunganFakultas,serta bilamanaperlu memberikanpenafsiran
yangberlaku
tentangaturan-aturan
pelanggaran
etikaakademik,
pertimbangan
ataskasus-kasus
2) memberi
moral dan normaantaralain melakukanplagiatdan pelanggaran
olehdosen;
lainyangdilakukan
aturan-aturan

3) memberikanpertimbanganatas usul kenaikanjabatan fungsional
dan nonakademis.
lektorkepalaatasdalambidangal<ademis
gelarDoktorKehormatan
pertimbangan
dalampemberian
4) memberikan
penghargaan
lain;
dan
Yang
5) merumuskantata cara akademikantara lain wisuda sarjanadan
gurubesar/pelantikan
pengukuhan
anggotasenat.
pertimbagan
atas usul perpanjangan
batasusia pensiun
6) Memberikan
GuruBesarEmeritus;
GuruBesardanpengangkatan
kodeetikdosen.
b. etika,meliputipenegakan
(3)Tiap{iap anggotaSenat wajib masuk menjadianggotaKomisimenurut
jumlahanggota
tiapKomisiseimbang.
minatnya
dan diusahakan
(4) PimpinanKomisiterdiriatasseorangKetuadanseorangSekretaris.
(5) KetuadanSekretaris
dipilihdi antaradanolehanggotaKomisi.
(6)TugasKetuaKomisidanSekretaris
Komisiadalah:
tugasmemimpinKomisiyangbersangkutan
a. KetuaKomisimempunyai
dan
jawabkepadaKetuaSenat;
bertanggung
b. SekretarisKomisimempunyaitugas mendampingi
Ketua Komisidalam
melaksanakan
tugasnya;
c. dalam hal ketuakomisitidak dapat melaksanakan
tugasnya,Sekretaris
Komisidapatmelaksanakan
tugasselakuKetuaKomisi.
a. Masa bakti KetuaKomisidan SekretarisKomisisama denoanmasa bakti
Senat.
Pasal13
KetuaKomisidipilihdaridanolehparaanggotaKomisidi dalamrapatkomisi
yangdipimpimolehanggotatertuausianyadibantuolehseoranganggotayang
termudausianyadengantatacara:
a. calonKetuaKomisidipilihsecaralangsungdari dan olehanggotaKomisi;
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
calonmendapatkan
suarayangsama,makaketua
komisiteroilihmenentukan
calonsekretaris
komisi.
BAB V
KEGIATANDAN TATA KERJA
Pasal15
(1) SidangSenetdapatbErupa
:
a. sidangpleno;
b. sidandl(dr1l$i;
c. sidangdhtarkomisi;
d. sidangpanitia
bd hocdan;
e. sidang-slddrld
lAin.
pada
(2) Sidang Senat
dasar.nyabersifattertutup,dalam hal tertentudapat
diselenggarakan
secaraterbuka.

(3) Sidang Senat diselenggarakansekurang-kurangnya
satu kali dalamsatu
b u l an .

oleh Sekretaris
(4) Undangansidang Senat disiapkandan ditandatangani
Senat untukkemudiandikirimkankepadapara anggotaSenat sekurang3 (tiga)harikerjasebelumsidang.
kurangnya
undangandapat
(5) Dalam keadaanmendesakatau khusus,penyampaian
keperluan.
dengan
sesuai
dilakukan
(6) Agendasidangplenodisusunolehpimpinansidang.
(7) Acara pokok SidangPleno Senat terakhirpada tahun akademikyang
kebijakanDekandalam kurun
adalahlaporanpelaksanaan
bersangkutan
waktu satu tahun yang telah dilaluidan rancangankebijakanyang akan
dilakukan
dalamkurunwaktusatutahunyangakandijalani.
(8) Acara pokok SidangPleno Senat pertamapada tahun akademikyang
adalahpenilaianterhadaplaporanpelaksanaankebijakan
bersangkutan
Dekandalam kurunwaktu satu tahun yang telah dilaluidan persetujuan
yangakandilakukan
dalamkurunwaktusatu
kebijakan
terhadaprancangan
tahunyangakandijalani.
(e) SidangPlenoSenat menjelangpemilihanDekan denganacara pokok
Dekan tentangkebijakanyang telah
penyampaianpertanggungjawaban
sekurangselamaperiodemasajabatannyadiselenggarakan
dilaksanakan
pemilihan
pelaksanaan
Dekanbaru.
60 harikerjasebelum
kurangnya
Pasal16
(1)Sidang Komisi, antar komisi dan panitiaAd Hoc atau panitia lain
menurut
keperluan.
diselenggarakan
(2)AgendasidangkomisidisusunolehparaKetuaKomisiyangbersangkutan.
penambahan,
(3)Perubahan,
dan ataupengurangan
agendasidangdiusulkan
yang
anggota
hadir.
oleh
dan
disahkan
setelahsidangdimulai
(4)Undangansidangkomisidisiapkandan ditandatanganioleh Ketuaatau
Senat.
sekretaris
(5) Dalam keadaan mendesakatau khusus penyampaianundangandapat
sesuaidengankebutuhan.
dilakukan
Pasal17
paraanggota
hak:
Senatyanghadirmempunyai
(1) Di dalamsidang-sidang,
a. suara;
pendapat
dan;
b. bicaradanmengemukakan
usul;
c. mengajukan
untukmerahasiakan
(2) AnggotaSenatyartghadirdi dalamsidangberkewajiban
materi pembicaraanyang menurutsifatnyadan atau menurutkeputusan
sidangharusdirahasiakan.
tanpaijin dalam
(3) AngggotaSenat yangtidakhadir3 (tiga)kali berturut-turut
Sehat
pieno,
Ketua
secara
tertulis.
oleh
diperirtgatkan
sidang
(4) Bilatelah diingatkan3 (tiga)kali sesuaidenganayat (3) tidak memberikan
tanggapan,maka sikap tidak memberikantanggapantersebutdinyatakan
diri yang bersangkutan
dari keanggotaan
sebagaiperyataanpengunduran
.
Senai

iC
FA""i
berikut:
(1) KorumSidangPlerloSenatdiat\rrsebadai
korumyaitudihadiri2/3 (dua
a. sidangsenatdapatdimulaijlka memenuhi

pertiga)jumlahanggotaSenat ;
b. jika korumsepertitersebuthurufa belumdipenuhi,sidangditundaselama
30 menit,setelahwaktu penundaandan korum memenuhi50 o/o+ 1
dinyatakan
sah.
sidangdapatdimulaidankeputusannya

(2) Pengambilan
keputusan
dalamSidangPlenoSenat diatursebagaiberikut:
pengambilan
keputusanpada asasnyadiusahakandenganmusyawarah
a.
untukmencapaimufakat;
b. apabila tidakmungkindiambilputusanmenuruthurufa, makaputusan
diambil
dengansuaraterbanYak;
pengambilan
keputusandengan suara terbanyakadalah sah apabila
c.
disetujuioleh50%+ 1 jumlahanggotayanghadir;
suarasetuju,tidaksetuju,atauabstaindilakukanoleh para
d. penyampaian
tanganatautertulismenurutkepeduan;
anggotadenganmengacungkan
jumlah
yang
keputusan
samadidalampengambilan
suara
e. apabilaterdapat
suaradiulangmaksimal3 (tiga)kali
sesuaihurufc, makapenyampaian
jarak
20
menit;
masing-masing
waktu
dengan
f. apabilaterdapatjumlahsuarayangsamasetelahdilakukanpengambilan
suara seperti tersebut pada huruf e, maka permasalahanyang
ditundasampairapatberikutnya;
untukdiputuskan
dikemukakan
g. pengambilan
suaramengenaiorangdan atau masalahyang dianggap
penting
secararahasia.
olehsidang,dilakukan
(3) Semua keputusan,baik yang diambildenganmusyawarahuntuk mufakat
dengan
maupundengansuaraterbanyakwajib diterimadan dilaksanakan
jawab.
hatisertadenganpenuhtanggung
kesungguhan
danketulusan
Pasal19
(1) Semuapokokpembicaraan
dan hasil keputusansidangplenodicatatoleh
sidang.
notulis
di dalamrisalah
(2) Risalahsidangtersebutpadaayat(1)diperiksakebenarannya
olehSekretaris
Senatdanditandatangani.
kepadasemuaanggota
dan disampaikan
(3) Risalahsidangplenodiperbanyak
untukdisahkan.
senatbersamadenganundangansidangplenoberikutnya
pleno
sebagaimana
sidang
(4) Padasetiapakhirtahunkalenderrisalah-risalah
tersebutayat(3)dihimpunmenjadidokumenSenat
(5) Setiapakhirtahunakademikperludievaluasisemuakeputusansenatyang
iindaklaniut.
memerlukan

Pasal20
gagasan,rancangan,
untuk
atau usul pengangkatan
Tata cara mengajukan
pertimbangan
sebagai
persetujuan
Senat
Fakultas
adalah
atau
mendapatkan
berikut;
(1) Gagasanatau rancangandiajukansecaratertuliskepadaPimpinanSenat
di dalamsidangSenatFakultas;
Fakultas
untukdibicarakan
pengangkatan
(2) Usul
diajukanoleh Dekandi dalam sidangSenat Fakultas
persetujuan
ataupertimbangan;
untukmendapatkan
persetujuan
atau
(3) KetuaSenatFakultasdapatsecaralangsungmemintakan
pertimbangandi dalam sidang Senat Fakultas,atau menentukanuntuk
di dalamsidangKomisiatausidangAntar/Gabungan
dibahaslebihmendalam
Komisi;
tersebutperludibahasdi
(a)Jika gagasan,rancanganatau usul pengangkatan
Konllsi,makakomisiyang
dalamsidangKomisidtausidangAntar/Gadun$an
sidang
sebelum
sidang Senat Fakultas
bersangkutanmenyelenggarakan
berikutnya;
Komisitersebutpada
(5) LaporansidangKomisiatau sidangAntar/Gabungan
butir 3 selanjutnyadibicarakandalam sidang Senat Fakultas untuk
mendapatkan pertimbangan untuk mendapatkan pertimbangan dan
persetujuan.

Pasal21
keputusanatas gagasan,rancangandan usul pengangkatan
Pengambilan
tersebutpadapasal18.
sesuaidenganketentuan
tersebutoasal20 dilakukan
BAB VI
CALON PIMPINANFAKULTAS
CARA
PEMILIHAN
TATA

Pasal22
dilaksanakan
(1) PencalonanPimpinanFakultasdan tata cara pemilihannya
yangberlaku;
sesuaidenganketentuan
jabatanselamalamanya
2 (dua)kali
(2)SeorangPimpinanFakultasmenduduki
jabatan
yang lebih
kecualiuntuk menduduki
masa jabatan berturut-turut,
unggr;
pemilihan,
30 (tiga puluh)hari sebelumdilaksanakan
(3)Seiambat-lambatnya
sudahdiketahui
kriteriacalonpimpinanFakultasdan tiatatertibpemilihannya
Fakultas.
olehmasing-masing
Pasal23
yangberlaku;
(1) Pencalonan
Dekansesuaidenganketentuan
masajabatan
30 (tigapuluh)harisebelumberakhirnya
(2) Sekurang-kurangnya
Dekan,sidang sebagaimanadimaksuddalam ayat 1 diatas harus telah
diselenggarakan;
yangberlaku;
sesuaidenganketentuan
(3) Pemilihan
calonDekandilaksanakan
(4) Calon Dekan terpilihdiajukankepada Rektor untuk mendapatkansurat
Rektor.
Keoutusan
Pasal24
yang
di dalamsidangSenatFakultas
Dekandilakukan
(1)Pemilihan
Pembantu
diadakankhususuntukitu,setelahDekandefinitifditetapkan;
gnya 2 (dua) orang yang memenuhi
(2) Dekan mengajukansekurang-kuran
PembantuDekan
persyaratansebagaimanacalon untuk masing-masing
untukdipilihdi dalamsidangSenatFakultas;
pemilihan
suara
melaluipemungutan
melaksanakan
(3)SidangSenatFakultas
pertimbangan;
yanghasilnyamerupakan
(4) Ketua Senat mengusulkanpara calon PembantuDekan kepada Rektor
BeritaAcaraPemilihan.
dengandilampiri
Pasal25
Pengambilankeputusanuntuk memberikanpersetujuanatau pertimbangan
tersebutpadapasal
tersebutpadapasal23 dan24 dilakukanmenurutketentuan
4'7

BAB VII
KEHORMATAN
HAK
Pasal26
sertaanggotaSenat,
(1)PimpinanSenat,PimpinanKomisi,dan kepanitiaan
yang
finansialsesuaiketentuan
dan penghargaan
mendapathakkehormatan
berlaku.
Senat setaradenganPembantuDekan.
(2) Hakkehormatan
Sekretarjs
(3) Hak kehormatan Ketua/SekretarisKomisi Senat setara dengan
JurusanKetua/Sekretaris

BABVIII
SENATFAKULTAS
SEKRETARIAT
Pasal27
SenatFakultasdibantu
SenatFakultasdipimpinoleh Sekretaris
1) Sekretariat
administrasi;
olehunsurpelaksana
mempunyai
tugas melakukanurusantata
administrasi
2) Unsurpelaksanaan
risalah,sidang-sidang;
rumahtangga,urusanpencatatan,
Urusan
Usaha,
denganjumlahkomisidan atau
3) Jumlahpembantupelaksanadisesuaikan
kebutuhan.
menurut
Pasal28
anggaranbiaya
Senatmengajukan
(1) PadasetiaptahunanggaranSekretaris
Fakultas;
Senat
Sekretariat
operasional
(2)Anggaranbiaya tersebutpada ayat (1) di atas dikelolasesuaidengan
yangberlaku.
ketentuan
BAB IX
ATURANPERALIHAN
Pasal29
yangsedangdiusulkan
Rektorke Menteri
termasuk
GurubesarEmeritus
2008tetapmenjadianggota
sebelumbulanSeptember
Nasional
Pendidikan
masabaktiSenat.
Senatsampaiberakhirnya
BAB X
PENUTUP
KETENTUAN
Pasal30
sesuai
ini akandiaturkemudian
(1) Hal-halyangbelumdiaturdalamKeputusan
yang
peraturan
perundang-undangan
berlaku;
ketentuan
(2)Anggaran Rumah Tangga Senat Facultas ini mulai berlaku sejak
akandiadakan
ini dan apabilaterdapatkesalahan
keputusari
ditetapkannya
perbaikan
mestinYa.
sebagaimana

kan di: Surakarta
al:
2CI10

1 I l.4AR

\,

H. Much.Syamsulhadi,
dr.Sp,KJ (K)
194611021976091
001

