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Menimbang

:

a. bahwadalamrangkapenyusunan
AnggaranRumah
Tangga Senat FakultasHukum UniversitasSebelas
Maret memerlukansuatu ketentuanyang memenuhi
perkembangankeadaanyang terjadi di Universitas
SebelasMaret:
b. bahwa untuk maksudtersebuthuruf a di atas oerru
menetapkan Peraturan Rektor tentang Anggaran
RumahTanggaSenatFakultas
Hukum;

Mengingat

:

1. Undang-Undang
RepublikIndonesia: Nomor Z0
Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional
(LembaranNegara RepubliklndonesiaTahun 2003
Nomor 78, TambahanLembaranNegaraRepublik
Indonesia
Nomor4301).
2. KeputusanPresiden Republik Indonesia:Nomor
1011976 Tentang Pendirian Universitas Negeri
Surakarta
Sebelas[t{aret.
3. Keputusan Presiden Republik lndonesia: Nomor
141M12007
Tentang Pengangkatanprof. Dr. dr. H.
Much.Syamsulhadi.
Sp.KJSebagaiRektorUniversitas
SebelasMaret,Masa.labatan2007-2011.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik
Indonesia Nomor: 9 Tahun 2008 Tentang
PerpanjanganBatas Usia Pensiun pegawai Negeri
Sipil Yang MendudukiJabatanGuru Besar/profesor
DanPengangkatan
GuruBesar/profesor
Emeritus.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
RepublikIndonesiaNomor: 0201/O/199S
Tentano
Organisasi
DanTataKerjaUniversitas
SebelasMaret.
6. Keputusan Menter! Pendidikan Nasional: Nomor
1121012004Tentang Statuta UniversitasSebelas
Maret.
7. PeraturanSenat UniversitasSebelas Maret Nomor
8381H271KU2008
TentangAnggaranRumahTangga
SenatUniversitas
SebelasMaret;
B. PeraturanRektor UniversitasSebelasMaret Nomor
751NH271KP12008
Tentang pedoman penyusunan
Anggaran Rumah Tangga Senat Fakultas Di
LingkunganUniversitas
SebelasMaret;

9. PeraturanRektor UniversitasSebelasMaret Nomor

KodeEtikDosen
:,1'#:i:55ii:'r'.
"i;"Jl:"'n

Memperhatikan :

SenatUniversitas
SebelasMaretpadaSidang
Persetujuan
2010.
PlenoSenattanggal1BPebruari
MEMUTUSKAN

Menetaokan

:

REKTORTENTANGANGGARANRUMAH
PERATURAN
TANGGASENAT FAKULTASHUKUMUNIVERSITAS
SEBELASMARET
BAB I
KETENTUAN
UMUM
Pasal1

Dalamperaturan
dengan:
iniyangdimaksud
1. Universitas
adalahUniversitas
SebelaslVlaret.
2. RektoradalahRektorUniversitas.
3. Fakultas
adalahFakultas
Hukum.
4. DekanadalahDekanFakultas.
5. SenatadalahSenat Fakultas.
6. KomisiadalahKomisiSenai.
7. AnggaranRumah Tangga Senat adalah peraturanpelaksanaantentang
segalasesuatuyang berkenaandenganstrukturorganisasidan tata kerja
peraturan
perundang-u
yangberlaku.
Senatberdasarkan
ndangan
B. Bagianadalahpelaksanaakademikbidangpendidikandi bawah Fakultas
pengelompokan
berdasarkan
menurut
disiplin
ilmuhukumtertentu.
L GuruBesaradalahGuruBesartetappadaFakultas.
l0.Jabatanstruktural
adalahjabatandosenyang mendapattugastambahan
sebagai Rektor,PembantuRektor,SekretarisSenat Universitas,Dekan,
PembantuDekan,Ketua/Sekretaris
Bagiandan KetuaLaboratorium.
11.PimbinanFakultas
adalahDekandanPembantu
Dekan.
12.D€wanDosenadalahkelompok
tenagapengajar
tetappadaBagian.
13.Setaraddalahkesepadanan
dalamtugas,kewdjibdh,
tanEgungjawab,
dan
n a K.

eAdrr
KEDUDUKAN,
TUGAs,DANWEWTNANG
sENAT

Pa$at
z
Senatmerupakan
badannorrhdtif
danpenvakilan
tertinggipadaFakultas.
Pasal3
Senat mempunyai
tugaspokok:
a. merumuskan
kebijakan
akademik
dan arahpengembangan
sesuaidengan
StandarNasional
Pendidikan
Tinggi;

sertajati
keb|akanpenilaianprestasiakademikdan kecakapan
b. merumuskan
Fakultas:
dirisivitasakademika
pendidikan
Fakultas;
kaidahdantolokukurpenyelenggaraan
c. merumuskan
persetujuan
dan Belanja;
atasrencanaAnggaranPendapatan
d. memberikan
pengembangan,
persetujuan
rencana
kerjasama
dan
atas
e. memberikan
penjaminanmutu,rancangankebijakanyattg akan dilakukanDekandalam
kurunwaktusatutahunyangakandijalani;
Pimpinan atas pelaksanaankebijakanyang
f. menilaipertanggungjawaban
telahditetapkan;
g. memberikanpertimbangan
kepadaRektorberkenaandengancalon-calon
yang diusulkanuntuk diangkatmenjadiDekan,PembantuDekan, Ketua
KetuaProgramStudi,Sekretaris
Jurusan/Bagian,
Jurusan/Bagian,
Sekretaris
ProgramStudi dan dosen yang diusulkanuntuk mendapatkankenaikan
jabatanakademik/pangkat;
dantenaga
h. menegakkan
etikayangberlakubagitenagapendidik,mahasiswa
Fakultas.
kependidikan
Pasal4
permasalahan
('1) Senatberwenangmelakukanpembahasan
yang timbuldari
pelaksanaan
tugaspokokSenatsebagaimana
dimaksuddalamPasal3.
(2) Pembahasan
sebagaimana
dimaksudpada ayat (1) dilaksanakan
dalam
sidangSenatatasusulinisiatifanggotaSenaUKomisii
PimpinanFakultas.
BAB III
KEANGGOTAAN,
DANTATACARAPEMILIHAN
PERSYARATAN
ANGGOTA
SENAT
Pasal5
(1)AnggotaSenatterdiriatas:
a. Dekan,Pembantu
Dekan,danKetuaBagian
b. GuruBesar;dan
c. wakildosentiaptiapBagian,masing-masing
2 (dua)orang.
(2)Anggota Senat diangkatdan diberhentikandengan KeputusanRektor,
setelahmendapatpersetujuan
dari Senat.
(3)Apabilaada anggotaSenat wakil Bagianmengundurkan
diri perlu segera
anggotasebagaimana
diadakanpenggantian
dimaksuddalamPasal6 dan
Pasal7;
(4) Masa JabatanGuru Besar sebagaianggotaSenat,sejak mulai diangkat
purnakarya.
sampaisaatyangbersangkutan
Pasal5
Persyaratari
An$gotaSenatwakilBagianadalah:
jabatanfungsional
a. dosentetap, minimalmempunyai
LektorKepalapadasaat
pengangkatan
sebagaianggotaSenat;
b. sehatjasmani,rohdni,aktif, kredtif,memilikiintegritasdan rasa tanggung
jawabyangtinggiterhadapFakultas;
c. terpilihdalamSidangDewanDosenyangbersangkutan;
d. tidaksedangmengikuti
studilanjut;
e. tidaksedangmenjalani
sanksiakademik,
administratif,
danataukodeetik;
pada
f.
waktudiangkatsebagaianggotasenatberusiatidaklebihdari60 tahun
1'1bulan.

Pasal7
dengantatacara:
Pemilihan
calonanggotaSenatwakilBagiandilakukan
di dalamSidang
a. pemilihancalonanggotaSenat wakil Bagiandilaksanakan
DewanDosen;
tersebutPasal6, berhakdicalonkan
b. merekayang memenuhipersyaratan
calonanggotaSenatwakil Bagian;
sebagai
pemilihan
dilaksanakan
secaralangsungataubertahap;
kesatudan kedua,
o . dua calonanggotaSenatyangmendapatsuaraterbanyak
diusulkanolehKetuaBagianmenjadianggotaSenat Wakil Bagian kepada
Dekan/Ketua
Senatdilampiriberitaacarapemilihan.
BAB IV
ORGANISASISENAT
Pasal8
Organisasi
Senat terdiriatas:
a. Pimpinan:
KetuadanSekretaris
Senat;
b. Komisi-Komisi:
Ketua,Sekretaris,
danAnggota;
c. unsuroelaksana
administrasi.
Pasal 9
(1) KetuaSenatadalahDekan.
(2) Di dalam menjalankan
tugasnya,KetuaSenat dibantuseorangSekretaris
Senat.
(3)Sekretaris
SenatdipilihdaridanolehanggotaSenatyangmemenuhisyarat:
jabatanstruktural;
a. tidakmenjabat
b. bersediadicalonkan
sebagaiSekretaris
Senat;
c. mampumelaksanakan
tugassehari-hari
nremimpin
Sekretariat
Senat.
(4)MasabaktianggotaSenatwakilBagian adalah4 (empat)tahundan dapat
diangkatkembalidenganketentuantidakbolehlebihdari 2 (dua)kalj masa
baktiberturulturut.
(5) Masa bakti SekretarisSenat adalahsama denganmasa bakti Senat dan
dapat dipilihkembalidenganketentuantidak boleh lebih dari 2 (dua) kali
masabaktiberturut-turut.
Pasal10
PemilihanSekretarisSenatdiselenggarakan
dalamsidangSenatdengantata
a. KetuaSenatmengajukan
sekurang-kurangnya
2 (dua)calonyangmemenuhi
persyaratan
yang
sesuai
dimaksuddalamPasal9 ayat(3);
b. calonyangdiajukandipilihlangsungolehparaanggotaSenat;
calonyangmendapatsuaraterbanyak
adalahcalonSekretaris
Senatterpilih;
d
dalam hal masing-masing
calon mendapatjumlah suara yang sama,
Dekan/Ketua
Senatmenentukan
calonterpilih.
PasalJ1
Sekretaris
Senat mempunyai
tugas:
a. mendampingidan membantuKetua Senat dalam melaksanakan
tugas
sehari-hari
selakuKetuaSenat;
b. melaksanakan
tugas Ketua Senat setelahmendapatmandatdari Ketua
Senat dalamhal KetuaSenat berhalangan;
memimpinSekretariat
Senat;
d . melaksanakan
yangberkaitan
administrasi
dengantugasSenat;

tugas komisisesuai
SidangSenat dan pelaksanaan
e. mengkoordinasikan
denganfungsinya;
Senat denganunit-unitskuktural.
f. mengkoordinasikan
Pasal12
(1) Dalammelaksanakan
tugasnya,SenatmembentukKomisiyang terdiridari
jenistugas
mempunyai
D,
E,
dan F yangmasing-masing
komisi:A, B, C,
dalamayat(7),(8),(9),(10),(11)dan (12)pasalini.
sepertiyangdijabarkan
(2)Tiap{iap anggota Senat wajib masuk ke dalam komisi-komisimenurut
jumlahanggotasetiapkomisiseimbang.
minatnyadandiusahakan
komisi.
(3) PimpinanKomisiterdiriatasseorangketuadanseorangsekretaris
(4) Ketuadansekretaris
komisidipilihdi antaradan olehanggotakomisi.
(5)TugasKetuaKomisidansekretaris
komisiadalahsebagaiberikut:
dan
tugasmemimpinkomisiyangbersangkutan
a. Ketuakomisimempunyai
jawab
ketua
Senat.
kepada
bertanggung
b. Sekretariskomisi mempunyaitugas mendampingiketua komisidalam
melaksanakan
tugasnya.
tugas, sekretaris.
c. Dalam hal ketua komisitidak dapat melaksanakan
selakuketuakomisi.
komisidapatbertindak
(6) Masabaktiketuadansekretaris
komisisamadenganmasabaktiSenat.
(7)KomisiA, KomisiBidangPendidikan
danPengajaran,
bertugas
:
yang
pedoman
menjadi
a. merumuskankebijakandasar
bagi pimpinan
tugas-tugas
fakultasdalammelaksanakan
kepemimpinan
dalambidang
Pendidikan
Pengajaran,
dan
program-program
b. merumuskannormadan tolok ukur,penyelenggaraan
akademikdan professional;
kebijakan
berkenaan
denganpenilaian
kegiatanakademik
c. merumuskan
paradosen,danmahasiswa;
dan professional
d. merurnuskankebijakanberkenaandengan penilaian kemampuan
dosenmaupunmahasiswa;
akademik
dankepribadian
pimpinan
fakultas khususnyatentang pelaksanaan
e. menilai laporan
dan pengajaran
bidangpendidikan
dalamtahunkuliahyang
kebijakan
telahberakhir.
(8)KomisiB, KomisiBidangPenelitian
dan Pengabdian
kepadaMasyarakat,
b e rt ugas :
a. merumuskankebijakanfakultas berkenaandengan pengembangan
kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang
diselenggarakan
olehdosen,penelitidanataumahasiswa;
b. merumuskankebijakanfakultasberkenaandenganpenilaian kegiatan
Penelitiandan Pengabdiankepada Masyarakatyang diselenggarakan
olehdosen,penelitidan ataumahasiswa;
projek-prolek
Penelitiandan
usul penyelenggaraan
c. mempertimbangkan
yang
mungkin akan menuntut
Pengabdian kepada Masyarakat
pertanggungjawaban
fakultas
;
d. menilai laporan pimpinan fakultas khususnyatentang pelaksanaan
kebijakanbidangPenelitiandan PengabdiankepadaMasyarakat
dalam
yan!
tahunkuliah
telahberdkhir.
(9) KomisiC, KomisiBidangKemahasiswaan
danAlumni,bertugas:
pertimbangan
tentang kebijakan
a. memberikan
fakultasberkenaan
dengan
pembinaan
dalambidang:
mahabiswa
1) Kehidupan
keagamaan.
2) Kedisiplinan
dankepemimpinan.
3) Penalaran.
4) Kesenian.
Keolahragaan.
5) Pendidikan
6) Kesehatan.
7) Pendidikan
oolitik.

8) Pemberian bantuan keuangan, seperti beasiswa, pinjaman,
pendidikan
pembinaan
dan
sumbangan
pembebasan
ataukeringanan
konseling.
bimbingan
pertimbangan
dengan
fakultasberkenaan
tentang kebijakan
b. memberikan
penalaran,
pembinaanSenat mahasiswadalam bidangpengembangan
kesejahteraan
pengembangan
minatdan bakat,sertapengembangan
pertimbangan
ket'ijakan
fakultas
dengan
tentang
berkenaan
c. memberikan
kerjasamaantara fakultas dan alumni sebagai peroranganmaupun
sebagaiorganisasi
alumni;
kegiatandi bidangkemahasiswaan;
d. memonitor
dan mengevaluasi
fakultas,khususnya
tentangpelaksanaan
laporanpimpinan
e. mengevaluasi
dan alumnidalamtahun kuliahyang
kebuakanbidangkemahasiswaan
telahberakhir.
(10) Komisi D, Komisi bidang Administrasi,Keuangan,Kepegawaian,
danAset,bertugas:
Kesejahteraan,
Sarana,Prasarana,
perbaikan
RencanaAnggaranPendapatan
a. meninjaudan mengusulkan
dan BelanjaFakultas(RAPBF)yangdiajukanolehpimpinanfakultas;
b. merumuskankebijakanfakultas berkenaandengan pengembangan
prasarana,
keuangan,
sarana,
danaset;
bidangadministrasi,
c. merumuskankebijakanfakultas berkenaandengan pengembangan
dalambidangkepegawaian;
d. merumuskan
kebijakandasarberkenaandenganpemanfaatan
sarana,
prasarana,dan aset,sumberdayafakultasdan lembagaatau iristansi
l ai n;
e. menilailaporanpimpinanfakultas,khususnyatentangpelaksanaan
kebijakan berkenaan dengan bidang administrasi, keuangan;
sarana,prasarana,
kesejahteraan,
kepegawaian,
dan asetdalamtahun
kuliahyangtelahberakhir.
(11) KomisiE, KomisiBidangPengembangan,
Kerjasama,
dan Penjaminan
Mutu,bertugas:
kebijakanfakultasberkenaan
denganpengembangan
dan
a. merumuskan
kerjasamaantara fakultasdan perguruantinggi serta lembagadan
instansi
lain,baikdi dalamnegerimaupundi luarnegeri.;
dan
b. merumuskankebijakandasar berkenaandenganpengembangan
penjaminan
danlembaga;
mutufakultas
c, merumuskankebijakandasar berkenaanpemberianbantuan pada
fakultasdan lembagaatauinstansilain;
d. menilai laporanfakultas tentang pelaksanaankebijakanberkenaan
penjaminanmutu dan kerjasamaantara
dengan pengembangan,
faltultasdan perguruantinggidan lembagaserta instansilain dalam
tahunkuliahyangtelahberakhir.
(12) KomisiF, KomisiGuruBesarbertugas:
a. meiumuskan
sbbaraberkala/meninjau
kembaliaturan-dturdn
etikayang
pedomanparadosen,peneliti,
harusdijadikan
dan mahasiswa
dalam
menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pendidikan, penelitian,
pdhgabdiankdpada masyarakatatau keEiatan lain di lingkungan
fakultas, serta bila perlu memberikan penafsiran/memberikan
penjabaran
yangberldku;
tentangpbraturan
b. memberikansdfan kepada PimpinanFakultastentang penanganan
kasus-kasuspelahggaran
akademikddn atau etik yang berlakubagi
plagiat
dogen,maha$l$wa,
dan tenagakepehditJikan,
sepertimelakukan
lain yang dilakukanoleh dosenyang
dan pelanggaran
aturan-aturan
bersangkutan;
c. memberikanpertimbangan
atas usul kenaikanjabatanfungsionaldari
asistenahli sampaiGuru Besar dalam bidangakademikdan non
akademik,sedangkanuntuk kenaikarrpangkathanya memberikan
oertimbanoan
dalambidanononakademik:

pertimbangan
batasusia pensiun
atas usul perpanjangan
o . memberikan
GuruBesarEmeritus;
GuruBesardan pengangkatan
Guru Besarbaik
kebijakanfakultasuntukpengembangan
merumuskan
maupunkualitatif.
secarakuantitatif
Pasal 13
Ketua Komlsidipilihdari dan oleh para anggDtaKomisidi dalam rapat komisi
yang dipimpimoleh anggotatertua usianyadibantu oleh seoranganggotayang
termudausianyadengantata cara:
a. calonKetuaKomisidipilihsecaralangsungdari dan olehanggotaKomisi;
b. calon yang mendapatkansuaraterbanyakadalahcalon KetuaKomisiterpilih.

Pasal14
daridan olehanggotayangdipimpin
Komisidipilihsecaralangsung
Sekretaris
olehKetuaKomisiterpilihdengantatacara:
a. Ketua Komisimengajukan2 (dua) orang calon Sekretarisdalamsidang
Komisiyangbersangkutan;
suaraterbanyakadalahcalonSekretaris
b. calonyangmendapatkan
terpilih;
c. dalamhal masing-masing
calonmendapatkan
suarayangsama,makaketua
komisiterpilihmenentukan
calonsekretaris
komisi.
BAB V
KEGIATANDANTATAKERJA
Pasal15
(1) SidangSenatdapatberupa:
a. sidangpleno;
b. sidangkomisi;
c. sidangantarkomisi;
d. sidangpanitiaad hocdan;
e. sidang-sidang
lain.
(2) SidangSenat pada dasarnyabersifattertutup,dalam hal tertentudapat
secaraterbuka.
diselenggarakan
(3) SidangSenat diselenggarakan
sekurang-kurangnya
satu kali dalamsatu
bulan.
(4) Undangansidang Senat disiapkandan ditandatangani
oleh Sekretaris
Senat untukkemudidndikirimkankepadaparaanggotaSenat sekurangkurangnya
3 (tiga)harikerjasebelumsidang.
(5) Dalamkeadaanmendesakatdu khusus,penyampaian
undangandapat
dilakukan
sesuaidengankeperluan.
(6) Agendasidangplehodisusun
ol6hpimpinan
sidang.
(7) Acara pokok SiddngPleno Senat terakhirpada tahun akademikyang
bersanEkutdn
addlahlapordhpelaksanaari
kebljdkanD€kandalam kurun
yang
dan
waktu satu tahun
telah dilalui
rancangankebijakanyang akan
dilakukan
ddlamkuiun,waktu
satutahunyangakandijdlani
(8) Acara bokbk SibdAgFl6no Senat pertam$pbda illrun akademikyang
bersangkutan
adalhhpenilaianterhadaplaporanpelaksanaankebijakan
Dekandalam kurunwgktu satu tahun yang telah dildluidan persetujuan
yangakandilakukan
terhadaprancangan
kebiJakan
dalamkurunwaktusatu
tahunyangakandijalani.
(9) SidangPlenoSenat menjelangpemilihan
Dekanbarudiselenggarakan
pemilihanDekan,
sekurang-kurangnya
60 hari kerjasebelumpelaksanaan
dengan acara pokok penyampaianpertanggungjawaban
Dekan tentang
yangtelahdilaksanakan
kebijakan
selamaperiodemasajabatannya.

Pasal16
(1) Sidang Komisi, antarkomisidan panitia Ad Hoc atau panitia lain
menurutkeperluan.
diselenggarakan
(2)AgendasidangkomisidisusunolehparaKetuaKomisiyangbersangkutan.
agendasidangdiusulkan
(3) Perubahan,penambahan,
dan atau pengurangan
yanghadir.
olehanggota
dandisahkan
setelahsidangdimulai
dan
ditandatangani
oleh Ketuaatau
(4)Undangansidangkomisidisiapkan
sekretarisSenat.
(5) Dalam keadaan mendesakatau khusus penyampaianundangandapat
dilakukan
sesuaidengankebutuhan.
Pasal17
paraanggota
(1) Di dalamsidang-sidang,
Senatyanghadirmempunyai
hak:
a. suara;
pendapat;
dan
b. bicaradanmengemukakan
usul;
c. mengajukan
(2) AnggotaSenatyanghadirdi dalamsidangberkewajiban
untukmerahasiakan
materi pembicaraanyang menurutsifatnyadan atau menurutkeputusan
sidangharusdirahasiakan.
(3) AngggotaSenat yangtidakhadir3 (tiga)kali berturut-turut
tanpaijin dalam
olehKetuaSenatsecaratertulis.
sidangpleno,diperingatkan
(4) Bilatelahdiingatkan
3 (tiga)kalisesbagaimana
dimaksudpadaayat(3) tidak
memberikan
tanggapan,maka sikaptidak memberikan
tanggapantersebut
pengunduran
dinyatakansebagi peryataan
diri yang bersangkutandari
keanggotaan
Senat.
Pasal18
(1) KorumSidangPlenoSenatdiatursebagai
berikut
jika
korumyaitudihadiri2/3 (dua
a. sidangsenatdapatdimulai memenuhi
pertiga)jumlahanggotaSenat;
jika
hurufa belumdipenuhi,
b.
korumsebagaimana
dimaksud
sidangditunda
selama30 menit,setelahwaktupenundaan
dan korummemenuhi50 % +
1 sidangdapatdimulaidan keputusannya
dinyatakan
sah.
(2) Pengambilan
keputusan
dalamSidangPlenoSenat diatursebagaiberikut:
a. pengambilan
keputusanpada asasnyadiusahakandenganmusyawarah
untukmencapaimufakat;
b. apabilatidakmungkindiambilputusanmenuruthurufa, makaputusan
diambildengansuaraterbanyak;
c. pengambilankeputusandengan suara terbanyakadalah sah apabila
yanghadir;
disetujui
oleh50%+ 1 jumlahanggota
penyampaian
suara
tidak
setuju,
d.
setuju,
atauabstaindilakukanoleh para
anggotadenganmengacungkan
tanganatautertulismenurutkeperluan;
e. apabilaterdapatjumlah suara yang sama di dalam pengambilan
keputusansebagaimana
dirnaksudhuruf c, maka penyampaian
suara
diulahgmaksimal3 (tiga)kali denganjarak waktu masing-masing
20
menit;
f, apabilaterdapatjumlahsuarayangsamasetelahdilakukanpengambilan
suara sebagaimanadimaksud huruf e, maka permasalahanyang
dikemukakan
untukdiputuskan
ditundasampairapatberikutnya;
g. pengambilan
suara mengenaiorang dan atau masalahyang dianggap
penting
olehsidang,
dilakukan
secararahasia.
(3) Semua keputusan,baik yang diambildenganmusyawarahuntuk mufakat
maupundengansuaraterbanyakwajib diterimadan dilaksanakan
dengan
jawab.
kesungguhan
danketulusan
hatisertadenganpenuhtanggung

Pasal19
(1)Semuapokokpembicaraan
dan hasilkeputusan
sidangplenodicatatoleh
notulis
di dalamrisalah
sidang.
(2)Risalah
padaayat(1)diperiksa
sidangsebagaimana
dimaksud
kebenarannya
olehSekretaris
Senat danditandatangani.
(3) Risalahsidangplenodiperbanyak
dan disampaikan
kepadasemuaanggota
senatbersamadenganundangansidangplenoberikutnya
untukdisahkan.
(4) Padasetiapakhirtahunkalenderrisalah-risalah
sidangplenosebagaimana
padaayat(3)dihimpun
dimaksud
menjadi
dokumen
Senat.
(5) Setiap akhir tahun akademiksemua keputusansenat yang memerlukan
tindaklanjutperludievaluasi.
Pasal20
Tata cara mengajukangagasan,rancangan,atau usul pengangkatanuntuk
persetujuan
mendapatkan
ataupertimbangan
Senatadalah:
gagasan
a.
ataurancangan
diajukansecaratertuliskepadaKetuaSenat untuk
dibicarakan
di dalamsidangSenat;
b. usul pengangkatan
diajukanoleh Dekandi dalam sidangSenat untuk
persetujuan
mendapatkan
ataupertimbangan;
c. Ketua Senat dapat secara langsungmemintakanpersetujuanatau
pertimbangan
di dalamSidangPlenoSenat,ataumenentukan
untukdibahas
lebihmendalam
di dalamsidangkomisiatausidangantarkomisi;
d. jika gagasan,rancangan
atauusulpengangkatan
tersebutperludibahasd
dalamsidangkomisiatausidangantarkomisi,
makakomisiatauantarkomis,
yang bersangkutanmenyelenggarakan
sidang sebelum sidang Senat
berikutnya;
e. laporansidangkomisiatausidangantarkomisi
pada
sebagaimana
dimaksud
hurufc selanjutnya
dibicarakan
di dalamsidangSenat untukmendapatkan
pertimbangan
dan ataupersetujuan;
f. gagasanatau rancanganyang tidak disetujuioleh Senat dapat diajukan
kembali pada sidang Senat berikutnyasetelah diadakan perubahan/
perbaikan.
Pasal21
Pengambilankeputusanatas gagasan,rancangandan usul pengangkatan
sebagaimanadimaksuddalam Pasal 20 dilakukansesuaidenganketentuan
sebagaimana
dimaksud
dalamPasal18.
BAB VI
TATACARAPEMILIHANCALONPIMPINANFAKULTAS
Pasal22
(1)Pencalonan
Pimpinan dan tata cara pemilihannya
dilaksanakansesuai
yangberlaku.
denganketentuan
jabatanselama-lamanya
(2)SeorangPimpinan menduduki
2 (dua)kalimasa
jabatanberturu!turut.
(3)Selambat-lambatnya
60 (enampuluh)hari sebelumdilaksanakan
pemilihan,
kriteriacalon Pimpinan dan tata tertibpemilihannya
sudahdisahkanoleh
Senat.
Pasal23
(1) Pencalonan
Dekandilakukandi dalamSidangPlenoSenat yang diadakan
yangberlaku.
khusussesuaidenganketentuan

jabatanDekan,
berakhirnya
(2)Sekurang-kurangnya
30 (tigapuluh)harisebelum
sidang sebagaimanadimaksudpada ayat (1) di atas harus telah
diselenggarakan.
(3)Pemilihancalon Dekan dilakukanoleh anggotaSenat sesuai dengan
yangberlaku,
ketentuan
suara terbanyakkesatudan kedua
(4) Dua calon Dekanyang mendapatkan
Keputusan
Rektor.
diusulkankepadaRekioruntukmendapatkan
Pasal24
(1)Pemilihan
di dalamSidangPlenoSenat yang
Pembantu
Dekandilakukan
diadakankhusussetelahDekandefinitifCitetapkan
2 (dua) orang yang memenuhi
(2) Dekan mengajukansekurang-kurangnya
persyaratan
Pembantu
Dekanuntukdipilihdi
sebagaicalon masing-masing
dalamSidangPlenoSenat.
pemilihan
(3)SidangPlenoSenat melaksanakan
suara
melaluipemungutan
pertimbangan.
yanghasilnya
merupakan
(4)Dekanmengusulkan
2 (dua)calonPembantu
Dekankepada
masing-masing
Rektor dengan dilampiriBerita Acara Pemilihanuntuk mendapatkan
Keputusan
Rektor.
Pasal25
Pengambilankeputusanuntuk memberikanpersetujuanatau pertimbangan
sebagaimana
dimaksuddalam Pasal 23 dan Pasal 24 dilakukanmenurui
dalamPasal18.
ketentuan
sebagaimana
dimaksud
BAB VII
HAK KEHORMATA.N
Pasal26
(1)PimpinanSenat,PimpinanKomisi,dan kepanitiaan
serta anggotaSenat,
yang
finansialsesuaiketentuan
dan penghargaan
mendapathakkehormatan
berlaku.
(2) Hakkehormatan
Sekretaris
Senat setaradenganPembantuDekan.
(3) Hak kehormatan Ketua/SekretarisKornisi Senat setara dengan
Ketua/Sekretaris
Bagian,
BABVIII
SENAT
SEKRETARIAT
Pasal 27
(1) SekretariatSenat dipimpinoleh SekretarisSenat dibantu oleh unsur
oelaksana
administrasi.
pelaksana
(2)Unsur
mempunyai
administrasi
tugas melakukanurusantata
risalah,
usaha,urusanrumahtangga,urusdnpencatatan,
dansidang-sidang.
jumlah
(3)Jumlahpembantupelaksana
disesuaikan
dengan
komisidan atau
menurut
kebutUhan.
Pasal28
(1)Pada setiap tahun anggaranSekretarisSenat mengajukananggaran
operasional
Sekretariat
Senat kepadaDekan.
(2)Anggaransebagaimana
dimaksudpada ayat (1) dikelolasesuaidengan
yangberlaku.
ketentuan

BAB IX
PENIJTUP
KETENTUAN
Pasal30
Rektorini mulaiberlakupadatanggalditetapkan.
Peraturan
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