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KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahim
Alhamdulillahi Rabb al-‘Alamin, kami panjadkan rasa syukur kepada
Allah, dimana dengan karunia dan iradah-Nya dapat mensosialisasikan Statuta
Universitas Muhammadiyah Aceh Tahun 2017 ini, setelah melalui proses panjang
sejak perumusan draft hingga pembahasan pada Senat Universitas dan
Pengesahannya. Selawat beserta salam ke haribaan Nabi Muhammad SAW,
dimana dengan perjuangannya kita dapat menikmati peradaban dan kemuliaan
hidup.
Statuta Universitas Muhammadiyah Aceh Tahun 2017 edisi ini diterbitkan
sebagai

pedoman

penyelenggaraan

program

pendidikan

di

Universitas

Muhammadiyah Aceh. Oleh karena itu, Statuta Universitas Muhammadiyah Aceh
Tahun 2017 ini merupakan panduan bagi semua pihak yang terlibat dalam
penyelenggaraan pendidikan dilingkungan Universitas Muhammadiyah Aceh. Di
antaranya memuat aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan akademik yang perlu
diketahui sebagai acuan oleh seluruh civitas Universitas Muhammadiyah Aceh.
Terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang terlibat secara
langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan penyusunan dan penerbitan
Statuta Universitas Muhammadiyah Aceh Tahun 2017

ini. Mudah-mudahan

Statuta Universitas Muhammadiyah Aceh Tahun 2017 ini menjadi pegangan dan
rujukan bagi kita semua.

Banda Aceh, 05 September 2017
Rektor,

Dr. H. Muharrir Asy’ari, Lc.M.Ag
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PERATURAN
SENAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
NOMOR : 034/UM.M/F/2017

TENTANG
STATUTA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
SENAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan penyelenggaraan
Caturdharma Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah
Aceh, perlu disusun Statuta sebagai dasar pengelolaan
Universitas Muhammadiyah Aceh;
b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 31
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan
Pendidikan
Tinggi dan
Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Statuta
Universitas Muhammadiyah Aceh;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan
Senat tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Aceh;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor
44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi;
4. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/
1.0/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
5. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat
Muhammadiyah Nomor 178/KET/1.3/D/ 2012 tentang
Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah
tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
6. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor
35/KEP/I.0/D/2016, tentang Penetapan Rektor Universitas
Muhammadiyah Aceh Masa Jabatan 2016-2020;
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MEMUTUSKAN:
Menetapkan:

PERATURAN SENAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
ACEH TENTANG STATUTA UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH ACEH
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan:
1. Muhammadiyah adalah persyarikatan yang didirikan oleh K. H. Ahmad
Dahlan di Yogyakarta pada 8 Dzulhijjah 1330 H bertepatan dengan 18
November 1912 M, merupakan organisasi kemasyarakatan yang berbadan
hukum berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 14/DDA/1972
tanggal 10 Februari 1972.
2. Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang selanjutnya disebut dengan PPM
adalah pimpinan tertinggi yang memimpin Persyarikatan Muhammadiyah.
3. Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat
Muhammadiyah selanjutnya disebut Majelis Diktilitbang adalah Pembantu
PPM yang mempunyai fungsi koordinasi dan pembinaan amal usaha
persyarikatan

di

bidang

pendidikan

tinggi,

serta

memberi

bahan

pertimbangan kepada PPM.
4. Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah yang selanjutnya disingkat
PTMA

merupakan

perguruan

tinggi

di

lingkungan

Persyarikatan

Muhammadiyah.
5. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh selanjutnya disebut PWM Aceh
yang memimpin Persyarikatan Muhammadiyah Aceh yang dipilih melalui
Musyawarah Wilayah Muhammadiyah Aceh.
6. Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Aceh yang selanjutnya
disebut BPH UNMUHA, dibentuk oleh Majelis Dikti untuk melaksanakan
tugas pembinaan dan mengusahakan penggalangan dana, pengadaan
sarana dan prasarana, serta memberikan pertimbangan kepada Rektor.
7. Universitas
UNMUHA

Muhammadiyah
adalah

Aceh

Perguruan

yang

selanjutnya

Tinggi

disebut dengan

Muhammadiyah

yang

menyelenggarakan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi dalam
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berbagai disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olah raga, seni,
dan Kemuhammadiyahan di Aceh.
8. Rektor adalah Rektor UNMUHA yang diangkat dan diberhentikan oleh
Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
9. Fakultas

adalah

himpunan

sumber

daya

pendukung

yang

dapat

dikelompokkan menurut jurusan/bagian, yang menyelenggarakan dan
mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan pendidikan profesi dalam satu
rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga, seni dan
kemuhamadiyahan.
10. Senat Universitas adalah organ universitas sebagai penyusun kebijakan
yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan
kebijakan akademik.
11. Senat Fakultas adalah organ fakultas sebagai penyusun kebijakan yang
menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan di
tingkat fakultas.
12. Statuta Universitas Muhammadiyah Aceh yang selanjutnya disebut Statuta
UNMUHA adalah peraturan dasar pengelolaan yang digunakan sebagai
landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UNMUHA.
13. Rencana Induk Pengembangan yang selanjutnya disebut RIP adalah
pedoman dasar pengembangan untuk jangka waktu sekurang-kurangnya
lima tahun.
14. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut RENSTRA adalah dokumen
yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima
tahunan.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang selanjutnya disebut RKAT
adalah perencanaan tahunan yang dirancang untuk merealisasikan rencana
dalam serangkaian kegiatan yang lebih rinci.
16. Pascasarjana adalah himpunan sumber daya pendukung program studi
magister dan doktor untuk bidang ilmu multi disiplin.
17. Jurusan/ Bagian adalah himpunan sumber daya pendukung program studi
dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora,
olahraga, dan seni.
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18. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang
memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis
Pendidikan Akademik, Pendidikan Profesi, dan/atau Pendidikan Vokasi.
19. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama
menstranformasikan,

mengembangkan,

dan

menyebarluaskan

ilmu

pengetahuan dan teknologi, humaniora, olah raga, dan seni serta
Kemuhammadiyahan melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat.
20. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara resmi di UNMUHA
untuk belajar dalam

berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi,

humaniora, olahraga, dan seni serta Kemuhammadiyahan.
21. Sivitas akademika adalah satuan masyarakat akademik yang terdiri dari
dosen, dan mahasiswa.
22. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri
dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraaan pendidikan tinggi sebagai
pustakawan, tenaga administrasi, laboran, teknisi serta pranata teknik
informasi.
23. Caturdharma UNMUHA terdiri atas kegiatan penyelenggaraan pendidikan
tinggi, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan AlIslam dan Kemuhammadiyahan.
24. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan
pascasarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu
pengetahuan tertentu.
25. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang
mempersiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan
tertentu sampai program sarjana terapan dan dapat dikembangkan sampai
magister terapan dan/atau program doktor terapan.
26. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang
mempersiapkan mahasiswa untuk memiliki pekerjaan dengan landasan
persyaratan keahlian khusus.
27. Dekan adalah pimpinan fakultas di lingkungan UNMUHA yang diangkat dan
diberhentikan oleh Rektor.
28. Menteri Ristekdikti adalah pejabat negara yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi.
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29. Menteri Agama adalah pejabat negara yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keagamaan.
BAB II
VISI, MISI, NILAI, DAN TUJUAN
Pasal 2
(1) UNMUHA memiliki visi dan misi sebagai acuan dan arah kebijakan dalam
pengembangan untuk mewujudkan tujuan UNMUHA.
pada ayat (1) adalah, “Menjadi

(2) Visi UNMUHA sebagaimana dimaksud

Universitas Swasta Terkemuka di Tingkat Nasional dalam Pengembangan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi Berlandaskan Nilai Islami pada tahun 2026”.

(3) Misi UNMUHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. menyelenggarakan

pendidikan,

penelitian

dan

pengabdian

kepada

masyarakat yang unggul dan profesional.
b. menyelenggarakan tata kelola universitas yang modern dan amanah.
c. menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan tridarma perguruan tinggi di
tingkat nasional dan internasional.
d. menyelenggarakan

pengkajian,

pengembangan

Al-Islam

dan

Kemuhammadiyahan.
e. menyelenggarakan

pendidikan

yang

menghasilkan

entrepreneurship.
Pasal 3
(1) Nilai-nilai yang menjiwai penyelenggaraan UNMUHA:
a. moralitas
b. intelektualitas
(2) Prinsip-prinsip pengelolaan UNMUHA:
a. nirlaba
b. akuntabilitas
a. penjaminan mutu
b. transparansi
c. akses berkeadilan
d. kolegialitas
e. subsidialitas

lulusan

berjiwa
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Pasal 4
(1) Tujuan UNMUHA adalah:
a. terwujudnya pendidikan yang bermutu dalam melahirkan lulusan yang
profesional, bermoral, dan Islami.
b. terciptanya hasil penelitian dan karya ilmiah yang bermanfaat bagi
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi perkembangan ilmu.
c. terwujudnya

pengabdian

kepada

masyarakat

dalam

rangka

pengembangan pemahaman tentang keislaman.
d. terwujudnya pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia.
e. terciptanya

tata

kelola

yang

dalam

melayani

para

pelanggan/

stakeholders.
f.

terciptanya Sumber Daya Manusia profesial yang dapat dimanfaatkan
oleh

masyarakat,

instansi pemerintah/swasta,

dan

industri untuk

pengembangan dan memajukan bidang hukum, ekonomi, teknologi,
agama, sosial, politik, kesehatan dan budaya;
g. terciptanya mitra kerjasama dengan berbagai pihak di tingkat nasional
maupun internasional dalam pengembangan Catudharma perguruan
tinggi UNMUHA;
h. terciptanya jaringan kemitraan dengan lembaga terkait untuk pemenuhan
lapangan kerja.
i.

terciptanya jaringan kemitraan dengan lembaga terkait untuk peningkatan
mutu pendidikan dan alumni.

j.

terwujudnya lembaga pengkajian, pengembangan studi Al-Islam dan
Kemuhammadiyahan yang profesional.

k. terciptanya kajian keislaman bagi dosen, tenaga kependidikan, dan
mahasiswa secara konsisten.
l.

tersedianya lulusan profesional yang memiliki integritas intelektualitas,
moralitas dan kepribadian yang Islami.

m. terwujudnya proses belajar mengajar yang berbasis entrepreneurship.
n. terciptanya

kerjasama

dengan perusahaan

dalam

entrepreneurship.
o. tersedianya lulusan yang berjiwa entrepreneurship.

pengembangan
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BAB III
IDENTITAS
Pasal 5
(1) UNMUHA merupakan Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang berkedudukan
di Ibukota Provinsi Aceh dengan kampus utama terletak di Banda Aceh.
(2) UNMUHA berawal dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum yang pendiriannya
diprakarsai oleh para Ikatan Sarjana Hukum Muhammadiyah pada tahun
1969. Pimpinan Pusat Majelis Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan
Muhammadiyah pada 20 Shafar 1939 H/19 Januari 1979 M, menyatakan
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah yang berkedudukan di Banda
Aceh adalah milik Persyarikatan Muhammadiyah.

Pada 11 Maret 1987

merupakan peresmian berdirinya UNMUHA dan berdasarkan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 0230/1991 tanggal 30 April
1991 dikembangkan menjadi UNMUHA.
(3) Pada 11 Maret ditetapkan sebagai hari jadi (dies natalis/milad) UNMUHA.
Pasal 6
(1) UNMUHA

memiliki

lambang

berupa

matahari

bersinar,

kata

“Muhammadiyah” dan di bawahnya bertuliskan dua kalimat syahadat dalam
huruf Arab, lukisan padi dan kapas, tulisan Universitas Muhammadiyah
Aceh, dan lingkaran dengan lima lekuk kubah.
(2) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna:
a. Matahari menggambarkan benda angkasa luar ciptaan Allah, sinarnya
sangat berguna bagi kehidupan semua makhluk-Nya. Persyarikatan
Muhammadiyah menggambarkan gerak dan manfaatnya bagaikan
matahari dengan sinarnya yang selalu memberikan manfaat bagi hidup
dan kehidupan manusia.
b. Perkataan

“Muhammadiyah”

dalam

tulisan

Arab

adalah

nama

persyarikatan.
c. Dua

kalimat

syahadat

dalam

tulisan

Arab

bermakna

bahwa

persyarikatan berusaha memancarkan cahaya ketauhidan yang
meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi
Muhammad SAW adalah utusan Allah.
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d. Lukisan padi dan kapas terdiri dari 19 dan 12 tangkai, gabungan
keduanya menunjukkan tahun berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah di
Indonesia, yang juga berarti lambang kemakmuran dan kesejahteraan
yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia. Lambang ini juga berarti

UNMUHA mendidik tenaga ahli di bidangnya yang berguna bagi
kesejahteraan umat, bangsa, dan negara.
e. Tulisan Universitas Muhammadiyah Aceh adalah memberikan arti
perguruan tinggi Muhammadiyah yang ada di Aceh.
f. Lingkaran segi lima dengan lima lekuk kubah merupakan simbol dari lima
rukun Islam.
(3) Warna pada lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kode:
Lambang
Kubah
Matahari
Padi
Kapas
Tulisan
Garis Tepi
Tulisan
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
ACEH
Lingkaran Matahari
tertulis Syahadatan

Warna

Kode Warna

Kuning Emas
Hijau Lumut
Hijau Lumut
Putih
Hijau Lumut
Hijau Lumut

C=0, Y=100, M=15, K=0

Hijau Lumut

R= 2, A= 2454

Hijau Lumut

R= 2, A= 2454

R= 2, A= 2454
R= 2, A= 2454
C=0, Y=0, M=0, K=0

R= 2, A= 2454
R= 2, A= 2454

(4) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai lambang UNMUHA diatur dengan
Peraturan Rektor.
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Pasal 7
(1) UNMUHA memiliki pataka yang berbentuk empat persegi panjang dengan
ukuran

panjang berbanding lebar 4:3 (empat berbanding tiga) dengan ciri-

ciri sebagai berikut:
a. Pataka berbentuk empat persegi berwarna hijau lumut;
b. Lambang UNMUHA tergambar di tengah pataka;
c. Pinggir pataka diberi rumbai berwarna kuning emas, dan;
d. Pataka dibuat dari bahan beludru dengan logo UNMUHA disulam benang
emas.
(2) Pataka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam gambar
berikut:

(3) Pataka dipakai dalam ruang upacara rapat senat terbuka UNMUHA
berdampingan dengan bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pasal 8
(1) UNMUHA memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan
ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) berwarna dasar
hijau lumut dan memiliki lis dengan lebar 5 (lima) cm yang berwarna kuning
emas dan di tengahnya terdapat lambang UNMUHA.
(2) Bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
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(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan bendera UNMUHA
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.
Pasal 9
(1) Fakultas dan Pascasarjana memiliki bendera berbentuk empat persegi
panjang

dengan

ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding

dua) dengan warna dasar yang berbeda dan di tengahnya terdapat lambang
UNMUHA

berwarna

kuning

yang di bawahnya

dicantumkan

nama

Fakultas/Pascasarjana dengan huruf kapital warna hitam.
(2) Bendera Fakultas dan Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebagai berikut:
a. Fakultas Hukum memiliki bendera berwarna merah, yang melambangkan
sifat berani menetapkan hukum secara adil dan bijaksana, dengan
gambar sebagai berikut:

FAKULTAS HUKUM
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b. Fakultas

Ekonomi

memiliki

bendera

berwarna

kuning,

yang

melambangkan kesejahteraan, kemulian dan hubungan universal,
dengan gambar sebagai berikut:

FAKULTAS EKONOMI

c. Fakultas Teknik memiliki bendera berwarna biru, yang melambangkan
kedalaman dan keluasan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan
gambar sebagai berikut:

FAKULTAS TEKNIK

d. Fakultas Kesehatan Masyarakat memiliki bendera berwarna ungu, yang
melambangkan keteduhan dalam melayani masyarakat, dengan gambar
sebagai berikut:

FAKULTAS KESEHATAN DAN MASYARAKAT

-14-

e. Fakultas Psikologi memiliki bendera berwarna ungu muda, yang
melambangkan ketentraman jiwa, dengan gambar sebagai berikut:

FAKULTAS PSIKOLOGI

f. Fakultas Agama Islam memiliki bendera berwarna hijau melambangkan
harapan masa depan, dengan gambar sebagai berikut:

FAKULTAS AGAMA ISLAM

g. Program Pascasarjana Magister Kesehatan Masyarakat memiliki bendera
berwarna

ungu,

yang

melambangkan

keteduhan

masyarakat, dengan gambar sebagai berikut:

PROGRAM PASCASARJANA

dalam

melayani
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Pasal 10
Hymne dan Mars
UNMUHA memiliki Hymne dan Mars UNMUHA yang diperdengarkan pada setiap
upacara resmi.

Hymne Universitas Muhmmadiyah
Dalam berkas Sinar matahari
Dalam riak gelombang Samudra
Dalam desir angin timur
Dalam tiap desah nafas sesama
Dalam warna-warni bunga bangsa
Dalam nyanyian zaman ke zaman
Dalam getar hidup kota dan desa
Dalam tiap cita luhur dan mulia
Tertabur cinta kami merah menyala api kebenaran
Putih suci tulus mengabdi tumbuh indah diharibaan pertiwi
Tegak karena iman tegak karena ilmu
Universitas Muhammadiyah selalu dalam limpahan Ridha-Mu

Mars Universitas Muhammadiyah
Dengarlah-dengarlah suara derap yang mantap
Langkah kami yang tegap putra putri utama
Tegakkan selalu ilmu amal dan budi
Cita universitas Muhammadiyah tercinta
Bagai bintang di langit meraih cita cita
Namun kami tak lupa bumi tempat berpijak
Cinta amal karya dan cinta kau berjamaah
Lakukan kesungguhan menuju masa depan
Cintaku-cintamu berpadu dalam satu
Jaya dan sejahtera Indonesia negeriku
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Pasal 11
(1) UNMUHA memiliki busana akademik dan busana almamater.
(2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari busana
pimpinan, busana senat, dan busana wisudawan.
(3) Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaket
berwarna hijau lumut dengan kode warna RA 22: 2454 PANTONE 349 dan
di dada kiri diberi lambang UNMUHA.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik

dan busana

almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan
Rektor.
(5) Toga jabatan:
a. terbuat dari bahan/kain wool polos yang berwarna hitam (gradasi kode #
000000), berukuran besar sampai ke bawah lutut, dengan bentuk lengan
panjang melebar ke arah pergelangan tangan;
b. pada pergelangan tangan dilapisi bahan bludru berwarna hitam
(gradasi kode # 000000) selebar kurang lebih 12 cm;
c. pada bagian atas lengan sebelah luar dan pada bagian punggung toga
terdapat lipatan-lipatan (flooi); dan
d. leher toga dan sepanjang garis pembuka dilapisi bludru dengan warna:
hijau tua (gradasi kode # 008001) untuk toga Rektor dan Pembantu
Rektor, kuning emas untuk toga Guru Besar, dan untuk toga jabatan
lainnya disesuaikan dengan warna masing-masing Fakultas dan program
Pascasarjana.
(5) Toga jabatan dilengkapi dengan peci dan kalung jabatan dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. Peci adalah penutup terbuat dari bludru bahan berwarna hitam (gradasi
kode # 000000),
b. Kalung jabatan Rektor dikenakan di atas toga jabatan, berbentuk
rangkaian lambang Universitas terbuat dari logam tipis berwarna kuning
emas (gradasi kode # FFD700);
c. Kalung jabatan Wakil Rektor, Dekan dan Direktur dikenakan di atas toga
jabatan, berbentuk rangkaian lambang Universitas, terbuat dari bahan
yang sama dengan Rektor dan berwarna putih perak (gradasi kode #
F5F5F5);

-17-

d. Kalung jabatan Guru Besar terbuat dari pita selebar 10 cm berwarna
bendera Fakultasnya; dan
e. Kedua ujung pita kalung jabatan dipertemukan dengan lambang
Universitas yang terbuat dari bulatan logam tipis garis tengah 10 cm
berwarna kuning emas (gradasi kode # FFD700).
(6) Toga wisudawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jubah
yang dikenakan wisudawan Universitas, program Sarjana (S1), Magister
(S2), dan Doktor (S3).
(7) Toga wisudawan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terbuat dari kain
berwarna hitam, ukuran besar, dan panjang sampai ke bawah lutut, lengan
panjang dengan lebar yang merata, terdapat lipatan (plooi) pada lengan atas
dan punggung toga.
(8) Kelengkapan toga wisudawan sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
adalah topi wisudawan yang bentuk, ukuran, dan kuncir wisudawan
berwarna sesuai dengan warna fakultas masing-masing.
(9) Busana almamater mahasiswa Universitas berwarna hijau, pada bagian dada
sebelah kiri terdapat logo Universitas.
BAB IV
PENYELENGGARAAN CATURDHARMA
PERGURUAN TINGGI
Bagian Kesatu
Pendidikan
Pasal 12
(1) UNMUHA menyelenggarakan program Pendidikan Akademik, Pendidikan
Vokasi, dan Pendidikan Profesi.
(2) Penyelenggaraan Pendidikan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi program sarjana, program magister, dan program doktor.
(3) Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi program diploma, program sarjana terapan, magister terapan, dan
doktor terapan.
(4) Penyelenggaraan Pendidikan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan keahlian khusus yang diperuntukkan bagi Mahasiswa setelah
program sarjana.
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(5) Pendidikan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi program
profesi dan program spesialis-subspesialis.
Pasal 13
(1) Tahun akademik dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan
Agustus tahun berikutnya.
a. Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
semester gasal; dan
b. Semester genap.
(2) Semester gasal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dimulai pada
September dan berakhir pada Februari tahun berikutnya.
(3)

Semester genap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dimulai
pada Maret dan berakhir pada Agustus.

(4) Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama
16 (enam belas) pekan termasuk 1 (satu) kali ujian tengah semester dan 1
(satu) kali ujian akhir semester.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahun akademik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Rektor
setelah mendapat pertimbangan Senat.
Pasal 14
(1) Penyelenggaraan

pendidikan

di

UNMUHA

dilaksanakan

dengan

menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS).
(2) Sistem Kredit Semester (SKS) merupakan satuan sistem penyelenggaraan
pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk
menyatakan beban studi Mahasiswa, beban kerja Dosen, pengalaman
belajar, dan beban penyelenggaraan program.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan menggunakan
sks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan
Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 15
(1) Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan sesuai dengan kurikulum yang
disusun untuk mencapai standar kelulusan Program Studi.
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(2) Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai
capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang
digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Program Studi.
(3) Kurikulum terdiri atas bahan kajian/mata kuliah yang disusun sesuai dengan
Program Studi.
(4) Kurikulum disusun dan dikembangkan oleh tiap-tiap Program Studi sesuai
dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga,
dan seni yang mengacu kepada standar nasional pendidikan tinggi dan visi
UNMUHA.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum diatur dengan Peraturan Rektor
setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 16
(1) Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi
antara Dosen, Mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar
tertentu.
(2) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
melalui perkuliahan, praktikum, konferensi, seminar, simposium, diskusi
panel, lokakarya, kuliah umum, kuliah tamu, dan kegiatan ilmiah lainnya.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pembelajaran diatur dengan
Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 17
(1) Penilaian

hasil

belajar

bertujuan

untuk

menilai

kemajuan

sikap,

pengetahuan, dan keterampilan mahasiswa setelah melalui program
perkuliahan dalam suatu mata kuliah.
(2) Kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dinilai secara berkala melalui
ujian, pelaksanaan tugas tertentu, penulisan laporan, penulisan karya ilmiah,
dan pengamatan oleh dosen.
(3) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk ujian
semester dan ujian akhir secara tertulis atau lisan.
(4) Ujian semester sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas ujian
tengah semester dan ujian akhir semester.
(5) Ujian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:

-20-

a. ujian laporan kerja praktik atau ujian tugas akhir untuk memperoleh gelar
ahli madya;
b. ujian skripsi, ujian komprehensif, atau ujian karya tulis lainnya untuk
memperoleh gelar sarjana;
c. ujian tesis untuk memperoleh gelar magister; dan;
d. ujian disertasi untuk memperoleh gelar doktor.
(6) Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan:
a. huruf A setara dengan angka 4,00 (empat koma nol nol);
b. huruf AB setara dengan angka 3,50 (tiga koma lima nol);
c. huruf B setara dengan angka 3,00 (tiga koma nol nol);
d. huruf BC setara dengan angka 2,50 (dua koma lima nol);
e. huruf C setara dengan angka 2,00 (dua koma nol nol);
f. huruf D setara dengan angka 1,00 (satu koma nol nol); dan
g. huruf E setara dengan angka 0,00 (nol koma nol nol).
(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian hasil belajar diatur dengan
Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 18
(1) Mahasiswa dinyatakan lulus pada jenjang pendidikan setelah lulus mata
kuliah yang disyaratkan dan berhasil mempertahankan tugas akhir.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelulusan diatur dengan Peraturan Rektor
setelah mendapat pertimbangan Senat.
Pasal 19
(1) Wisuda merupakan suatu proses pelantikan kelulusan Mahasiswa yang telah
menyelesaikan seluruh program pembelajaran.
(2) Upacara wisuda diadakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun kalender
akademik.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan upacara wisuda diatur dengan
Peraturan Rektor.
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Pasal 20
(1) Bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar dalam penyelenggaraan
caturdharma perguruan tinggi di UNMUHA.
(2) Bahasa daerah dan bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa
pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau
pelatihan dan/atau keterampilan tertentu

untuk lebih meningkatkan daya

guna dan hasil guna proses pembelajaran serta daya saing lulusan.
Pasal 21
Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan:
a. paling lama 7 (tujuh) tahun untuk program sarjana, dengan beban belajar
Mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;
b. paling lama 3 (tiga) tahun untuk program profesi setelah menyelesaikan
program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan
beban belajar Mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks;
c. paling lama 4 (empat) tahun untuk program magister, program magister
terapan, atau program spesialis, setelah menyelesaikan program sarjana,
atau diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar Mahasiswa paling
sedikit 36 (tiga puluh enam) sks; atau
d. paling lama 7 (tujuh) tahun untuk program doktor, program doktor terapan,
atau program subspesialis, setelah menyelesaikan program magister, atau
program spesialis, dengan beban belajar Mahasiswa paling sedikit 42 (empat
puluh dua) sks.
Bagian Kedua
Penelitian
Pasal 22
(1) Kegiatan penelitian merupakan kegiatan terpadu untuk menunjang kegiatan
pendidikan, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat.
(2) Kegiatan penelitian antara lain penelitian dasar, penelitian terapan, dan
penelitian

pengembangan

atau

inovasi

dan/atau

penelitian

industri,

penelitian pengembangan industri daerah.
(3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan
untuk:
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a. mencari dan/atau menemukan kebaruan kandungan ilmu pengetahuan,
teknologi, humaniora, olahraga, dan seni, dan/atau;
b. menguji ulang teori, konsep, prinsip, prosedur, metode, dan/atau model
yang menjadi kandungan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora,
olahraga, dan seni.
(4) Penelitian dilakukan dengan mengikuti kaidah dan etika keilmuan pada
bidang yang ditekuni.
(5) Hasil

penelitian

wajib

disebarluaskan

dengan

cara

diseminarkan,

dipublikasikan, dan/atau dipatenkan, kecuali hasil penelitian yang bersifat
rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
(6) Hasil penelitian yang merupakan hak kekayaan intelektual wajib dilindungi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7) Publikasi hasil penelitian dilakukan dalam terbitan berkala ilmiah dan/atau
terbitan berkala ilmiah internasional yang diakui Kementerian Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dan bentuk publikasi ilmiah lainnya.
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan penelitian diatur
dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.
Bagian Ketiga
Pengabdian Kepada Masyarakat
Pasal 23
(1) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam rangka pemanfaatan,
pendayagunaan, dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora,
olahraga, dan seni bagi kepentingan masyarakat.
(2) Pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan sebagai tindak lanjut
hasil penelitian.
(3) Pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan intra, antar, lintas,
dan/atau multisektor.
(4) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan untuk memberikan kontribusi
terhadap pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat.
(5) Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dipublikasikan dalam media
yang mudah diakses oleh masyarakat.
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Pasal 24
(1) Penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat meliputi
kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan diseminasi
hasil.
(2) Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melibatkan Dosen dan
Mahasiswa secara kelompok maupun individu, serta dapat melibatkan
Tenaga Kependidikan.
(3) Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat diselenggarakan
melalui kerja sama antar perguruan tinggi dan/atau institusi lain.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pengabdian kepada
masyarakat diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan
Senat.
Bagian Keempat
Kode Etik dan Etika Akademik
Pasal 25
(1) Kode Etik UNMUHA merupakan norma keilmuan, kebiasaan, tata tertib
pergaulan, dan aturan lainnya yang harus dianut oleh setiap warga
UNMUHA.
(2) Etika akademik merupakan norma yang berlaku bagi Sivitas Akademika.
(3) Kode etik dan etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan
Senat.
BAB V
KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK,
DAN OTONOMI KEILMUAN
Pasal 26
(1) UNMUHA menjunjung tinggi norma kebebasan akademik, kebebasan
mimbar akademik, dan otonomi keilmuan berlandaskan norma dan kaidah
keilmuan.
(2) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
kebebasan sivitas akademika dalam proses pendidikan tinggi untuk
mendalami, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora,
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olahraga, dan seni secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan catur
dharma.
(3) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan wewenang dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk
menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang
berkenaan dengan rumpun ilmunya.
(4) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonomi
sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi,
humaniora, olahraga, dan seni dalam menemukan, mengembangkan,
mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut
kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
Pasal 27
Kebebasan Akademik dan Kebebasan Mimbar Akademik
(1) Kebebasan akademik termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi
keilmuan merupakan kebebasan yang dimiliki oleh anggota sivitas
akademika untuk melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan
pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi secara
bertanggung jawab dan mandiri.
(2) Pimpinan UNMUHA mengupayakan dan menjamin agar setiap sivitas
akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dalam rangka
pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi
pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan.
(3) Dalam melaksanakan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), setiap

anggota sivitas akademika harus mengupayakan agar

kegiatan serta hasilnya dapat meningkatkan pelaksanaan kegiatan akademik
UNMUHA.
(4) Dalam

melaksanakan

kebebasan

akademik

setiap

anggota

sivitas

akademika harus bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan
hasilnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
(5) Dalam melaksanakan kegiatan akademik sebagaimana dimaksudkan ayat
(1) Pimpinan UNMUHA dapat mengizinkan penggunaan sumber daya
akademi sepanjang kegiatan tersebut tidak ditujukan untuk merugikan
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pribadi lain atau semata-mata untuk memperoleh keuntungan materi bagi
pribadi yang melaksanakannya.
(6) Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan
akademik yang memungkinkan sivitas akademika menyampaikan pikiran
dan pendapat secara bebas sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
(7) UNMUHA dapat mengundang tenaga ahli dari luar untuk menyampaikan
pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaedah keilmuan dalam
rangka pelaksanaan kebebasan akademik.
(8) Pelaksanaan

kebebasan

akademik

diarahkan

untuk

memantapkan

terwujudnya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian,
serta pribadi sivitas akademika.
(9) Dalam merumuskan pengaturan pelaksanaan kebebasan akademik, Senat
UNMUHA harus berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (8) dan Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
Pasal 28
(1) UNMUHA menghormati kebebasan mimbar akademik yang memungkinkan
sivitas akademika mengemukakan pikiran dan pendapatnya secara lisan
dan/atau tertulis dalam bentuk ceramah, seminar, kuliah, diskusi, publikasi
ilmiah, ujian sidang, simposium dan kegiatan ilmiah lainnya yang tidak
bertentangan dengan norma, kaidah, dan etika keilmuan.
(2) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik,
dan otonomi keilmuan, UNMUHA dapat menghadirkan tenaga ahli dari luar
untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah
keilmuan.
Pasal 29
Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan untuk:
(1) melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
(2) melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, hayati,
sosial, dan budaya bangsa;
(3) menambah atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan
Negara dan atau;
(4) memperkuat daya saing masyarakat, bangsa, dan negara.
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Pasal 30
(1) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan
dilaksanakan oleh sivitas akademika UNMUHA untuk mengembangkan
ilmunya sesuai dengan kemampuan, norma, dan kaidah keilmuan yang
berlaku.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebebasan akademik, kebebasan mimbar
akademik, dan otonomi keilmuan diatur dalam Peraturan Rektor setelah
mendapat

pertimbangan

Senat

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan.
Pasal 31
Otonomi Keilmuan
(1) Otonomi keilmuan merupakan kegiatan yang berpedoman pada norma dan
kaidah yang harus ditaati oleh sivitas akademika.
(2) Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, UNMUHA
dan sivitas akademika berpedoman pada otonomi keilmuan.
(3) Perwujudan otonomi keilmuan pada UNMUHA diatur oleh Senat Universitas.
BAB VI
GELAR, SEBUTAN LULUSAN DAN PENGHARGAAN
Pasal 32
(1) Lulusan UNMUHA diberi hak untuk menggunakan gelar akademik, vokasi,
dan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Gelar lulusan Pendidikan Akademik adalah Sarjana, Magister, dan Doktor.
(3) Gelar untuk lulusan Pendidikan Vokasi adalah Ahli Madya, Sarjana Terapan,
Magister Terapan, dan Doktor Terapan.
(4) Gelar untuk lulusan Pendidikan Profesi sesuai dengan bidang profesinya.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian gelar sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Rektor sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 33
(1) Lulusan pendidikan akademik dapat diberikan hak untuk menggunakan gelar
akademik.
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(2) Gelar akademik untuk Strata Satu adalah Sarjana, Strata Dua adalah
Magister, dan untuk Strata Tiga adalah Doktor.
(3) Sebutan gelar yang diberikan adalah sesuai dengan kelompok ilmu yang
diatur oleh Menteri.
Pasal 34
(1) UNMUHA memberikan ijazah, surat keterangan pendamping ijazah,
sertifikat profesi, dan/atau sertifikat kompetensi kepada mahasiswa yang
telah lulus.
(2) Pemberian ijazah, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat profesi,
dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 35
UNMUHA memberikan gelar akademik, vokasi, dan profesi setelah Mahasiswa:
(1) Menyelesaikan semua kewajiban akademik sebagaimana yang disyaratkan
oleh masing-masing Program Studi;
(2) Menyelesaikan semua kewajiban administrasi dan keuangan berkenaan
dengan Program Studi yang diikutinya; dan
(3) Memenuhi syarat dan menjunjung tinggi kode etik akademik yang berlaku di
UNMUHA.
Pasal 36
(1) Gelar doktor kehormatan Doktor Honoris Causa (HC) dapat diberikan oleh
UNMUHA kepada seseorang yang secara meyakinkan telah berjasa luar
biasa bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora,
olahraga, dan seni sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian gelar doktor kehormatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor
setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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Pasal 37
(1) UNMUHA dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, sekelompok
orang, organisasi, dan/atau lembaga yang berjasa, berprestasi, dan/atau
berdedikasi dalam penyelenggaraan dan pengembangan UNMUHA.
(2) Penghargaan dapat berupa piagam, medali, trofi, dan/atau bentuk
penghargaan lainnya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor.
Pasal 38
(1) Gelar akademik Sarjana dan Magister ditempatkan di belakang nama pemilik
hak atas penggunaan gelar yang bersangkutan dengan mencantumkan
huruf S. untuk Sarjana dan huruf M. untuk Magister disertai singkatan nama
kelompok bidang ilmu.
(2) Gelar akademik Doktor ditempatkan di depan nama pemilik hak atas
penggunaan gelar yang bersangkutan dengan mencantumkan Dr.
(3) Jenis gelar dan sebutan serta singkatannya yang dapat diberikan adalah
sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam lingkungan
pendidikan tinggi di Indonesia.
BAB VII
TATA KELOLA CATURDHARMA PERGURUAN TINGGI
Bagian Kesatu
Pasal 39
Rencana Induk Pengembangan, Rencana Strategis dan
Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan
(1) Untuk

mencapai

visi,

misi,

dan

tujuan, Universitas menyusun RIP,

RENSTRA, dan RKAT
(2) RIP UNMUHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana dan
program pengembangan 25 (dua puluh lima) tahun.
(3) RENSTRA UNMUHA sebagaimana
rencana

dan

dimaksud pada ayat (1) memuat

program pengembangan 5 (lima) tahun.
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(4) RKAT UNMUHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
penjabaran dari rencana strategis yang memuat program dan kegiatan
selama 1 (satu) tahun.
(5) Ketentuan lebih

lanjut mengenai RIP, Renstra dan RKAT sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan
Rektor.
Bagian Kedua
Paragraf 1
Organisasi Universitas
Pasal 40
(1) Organisasi Universitas terdiri dari:
a. Badan Pembina Harian;
b. Senat; dan
c. Rektor.
(2) Organisasi Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan
fungsi sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
(3) Hubungan

antar

organisasi

Universitas

dilandasi

oleh

semangat

kekeluargaan.
(4) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur tersendiri
dengan Peraturan Rektor.
Paragraf 2
Pasal 41
Badan Pembina Harian
(1) BPH UNMUHA adalah badan yang berfungsi dan bertugas untuk
melaksanakan fungsi dan tugas dalam hal:
a. memberikan

arahan

dan

pertimbangan

kepada

pimpinan

dalam

pengembangan

Al-Islam

dan

pengelolaan UNMUHA.
b. melakukan

pembinaan

dan

Kemuhammadiyahan kepada sivitas akademika UNMUHA.
c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan UNMUHA.
d. mengangkat dan memberhentikan dosen dan tenaga administrasi,
berdasarkan usul dan pertimbangan Rektor.
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e. mewakili Majelis Diktilitbang PPM dalam hal yang berhubungan dengan
Kopertis

dan/atau

mengkonsultasikan

Kopertais
kepada

serta

Majelis

pihak-pihak

eksternal,

dan

Diktilitbang PPM atas semua

kebijakan yang diambil dalam kaitannya dengan pihak eksternal tersebut.
f. bersama Rektor merumuskan Statuta dan RIP UNMUHA.
g. menyetujui anggaran UNMUHA.
(2) Anggota BPH terdiri dari unsur:
a. unsur pimpinan persyarikatan sebagai wakil persyarikatan;
b. unsur tokoh persyarikatan yang berpengalaman dalam dunia Pendidikan
Tinggi.
c. unsur tokoh masyarakat yang berpengalaman dalam dunia pendidikan
dan memahami persyarikatan.
(3) Susunan BPH sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya
9 (Sembilan) orang yang terdiri dari unsur Ketua merangkap Anggota,
Sekretaris merangkap Anggota, seorang Bendahara merangkap Anggota,
dan anggota.
(4) Anggota BPH tidak dibenarkan merangkap sebagai (1) pimpinan Universitas
atau fakultas, (2) Ketua PWM.
(5) Masa jabatan keanggotaan BPH adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat
kembali dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali masa jabatan
berturut-turut.
(6) BPH diangkat dan diberhentikan oleh PPM melalui Majelis Diktilitbang PPM
berdasarkan usul Rektor bersama Ketua PWM.
(7) Keanggotaan BPH berakhir karena: habis masa jabatannya; mengundurkan
diri; berhalangan tetap; meninggal dunia; diberhentikan oleh PPM melalui
Majelis Diktilitbang PPM.
Pasal 42
BPH UNMUHA berwenang:
a. mengangkat dan memberhentikan dosen dan tenaga kependidikan atas usul
Rektor
b. menetapkan sumber daya yang akan digunakan
c. meleksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan UNMUHA
d. menyetujui anggaran UNMUHA.
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e. melakukan

pembinaan

dan

pengembangan

Al-Islam

dan

Kemuhammadiyahan kepada sivitas akademika UNMUHA.
f.

melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan UNMUHA.

g. bersama Rektor merumuskan Statuta dan RIP UNMUHA.

Senat
Pasal 43
(2) Senat

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 40 pada ayat (1) huruf b

merupakan unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan
dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
(3) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat
mempunyai tugas pokok dan fungsi:
a. mengesahkan Statuta UNMUHA.
b. menetapkan kebijakan, norma/etika, dan kode etik sivitas akademik;
c. melakukan pengawasan terhadap:
1) penerapan norma/etika akademik dan kode etik sivitas akademika;
2) penerapan ketentuan akademik;
3) pelaksanaan

penjaminan mutu

perguruan

tinggi paling

sedikit

mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi;
4) pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan
otonomi keilmuan;
5) pelaksanaan tata tertib akademik;
6) pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen; dan
7) pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat.
c. memberi pertimbangan kepada Rektor dan usul perbaikan proses
pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
d. memberi pertimbangan kepada Rektor terhadap pembukaan

dan

penutupan Program Studi;
e. memberi pertimbangan

kepada

Rektor

terhadap

pemberian

atau

pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
f. memberi pertimbangan kepada Rektor dalam pengusulan jabatan Lektor
Kepala dan Profesor; dan;
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g. memberi pertimbangan kepada Rektor dalam penjatuhan sanksi terhadap
pelanggaran norma, etika dan peraturan akademik oleh sivitas akademik
kepada Rektor.
(3) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan
kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.
Pasal 44
(1) Senat dipimpin oleh ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris.
(2) Anggota Senat terdiri atas:
a. PWM
b. BPH
c. Guru Besar;
d. Rektor;
e. Wakil Rektor;
f. Dekan;
g. Direktur Pascasarjana; dan
h. Wakil Dosen dari setiap Fakultas;
(3) Anggota Senat Wakil Dosen dari setiap Fakultas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf h terdiri dari 2 (dua) orang wakil dosen bukan profesor.
(4) Syarat untuk menjadi anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf h sebagai berikut:
a. dosen yayasan, DPK, dosen tetap luar biasa dalam jabatan fungsional
aktif; dan
b. paling rendah menduduki jabatan Lektor bagi wakil dosen yang bukan
profesor;
(5) Anggota Senat dari wakil Dosen setiap Fakultas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf h dipilih oleh Senat Fakultas dan diusulkan oleh Dekan
kepada Rektor.
(6) Senat terdiri dari:
a. ketua merangkap anggota;
b. sekretaris merangkap anggota; dan
c. anggota.
(7) Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
huruf a, huruf b, dan huruf c ditetapkan oleh Rektor.
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(8) Senat dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk komisi/badan
pekerja sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh ketua Senat.
(9) Masa jabatan Senat selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali
untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(10) Pengambilan Keputusan Senat Universitas melalui:
a. musyawarah untuk mufakat.
b. pemungutan suara atau voting
c. sahnya keputusan senat ialah apabila:
1) mencapai quorum (setengah dari jumlah anggota)
2) mencapai suara terbanyak minimum 2/3 dari quorum.
d. jika ketua tidak hadir, rapat dipimpin oleh sekretaris
e. pemilihan Pimpinan Rapat tersebut dipimpin oleh Sekretaris.
f. tata cara pengambilan keputusan dalam rapat Senat diatur dalam
Peraturan Rumah Tangga Senat.
(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan anggota Senat dari
Wakil Dosen setiap Fakultas diatur dalam peraturan Senat.
Pasal 45
(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Senat menyelenggarakan rapat
atau sidang.
(2) Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan rapat atau sidang diatur
dengan Peraturan Senat.
Pasal 46
(1) UNMUHA memiliki Senat Fakultas.
(2) Senat Fakultas merupakan unsur Fakultas yang menjalankan fungsi
pertimbangan terhadap dekan dalam pelaksanaan akademik di lingkungan
Fakultas.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat Fakultas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.
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Paragraf 3
Rektor
Pasal 47
(1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c merupakan
organ UNMUHA yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan akademik
dan non-akademik serta pengelolaan perguruan tinggi untuk dan atas nama
Majelis Diktilitbang PPM.
(2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor
mempunyai tanggung jawab dan wewenang:
a. menyusun Statuta bersama BPH beserta perubahannya untuk diusulkan
kepada Senat;
b. menyusun dan/atau mengubah RIP, RENSTRA, RKAT;
c. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
serta Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) sesuai dengan RKAT;
d. mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan unit di bawah Rektor
berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku;
e. menjatuhkan

sanksi

kepada

sivitas

akademika

yang

melakukan

pelanggaran norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan
rekomendasi Senat;
f. menjatuhkan sanksi kepada dosen dan tenaga kependidikan yang
melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan yang
berlaku;
g. membina dan mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan;
h. menerima,

membina,

mengembangkan,

dan

memberhentikan

mahasiswa;
i. mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
j. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi
informasi dan komunikasi yang handal untuk mendukung pengelolaan
caturdharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, personalia,
kemahasiswaan, dan alumni;
k. menyusun

dan

menyampaikan

laporan

pertanggungjawaban

penyelenggaraan caturdharma kepada Majelis Diktilitbang PPM;
l. mengusulkan pengangkatan profesor kepada Menteri;

-35-

m. membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, pemerintah
pusat, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan

caturdharma

perguruan tinggi, dan masyarakat, dan;
n. memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus
serta

kenyamanan

kerja

untuk

menjamin

kelancaran

kegiatan

caturdharma perguruan tinggi.
o. tugas lain sesuai kewenangan.
Pasal 48
Rektor sebagai organ pengelola terdiri dari:
a. Rektor dan Wakil Rektor;
b. Biro;
c. Fakultas dan Pascasarjana;
d. Lembaga; dan
e. Unit pelaksana teknis.
Pasal 49
(1) Susunan organisasi dan tata kerja UNMUHA mengacu pada Peraturan

Majelis Diktilitbang PPM.
(2) UNMUHA dapat mengusulkan perubahan unit organisasi di bawah organ

Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan.
(3) Perubahan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan

oleh Rektor dan setelah mendapat persetujuan dari Senat.
Pasal 50
Pimpinan UNMUHA
(1) UNMUHA dipimpin oleh seorang Rektor dan dibantu oleh Wakil Rektor yang
terdiri dari Wakil Rektor I Bidang Akademik, Wakil Rektor II Bidang
Administrasi

Umum

dan

Keuangan,

dan

Wakil

Rektor

III

Bidang

Kemahasiswaan dan Alumni.
2) Jumlah Wakil Rektor disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan
UNMUHA.
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Pasal 51
Tugas Rektor
(1) Rektor memimpin penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian,
pengabdian

kepada

masyarakat,

pengembangan

Al-Islam

dan

Kemuhammadiyahan, membina dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan
serta berhubungan dengan persyarikatan dan masyarakat lingkungannya.
(2) Bilamana Rektor berhalangan tidak tetap, Wakil Rektor I Bidang Akademik
bertindak sebagai Pelaksana Harian.
(3) Bilamana

Rektor

berhalangan

tetap,

maka

Senat

mengusulkan

pengangkatan pejabat Rektor kepada Majelis Diktilitbang PPM, sebelum
diangkat Rektor definitif.
(4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bilamana:
a. meninggal dunia;
b. sakit yang berakibat tidak dapat melaksanakan tugas berdasarkan
keterangan dokter:
c. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan
hukum tetap; atau
d. mengundurkan diri dan/atau diberhentikan.
Pasal 52
Tugas Wakil Rektor
(1) Wakil Rektor bertanggungjawab langsung kepada Rektor.
(2) Wakil Rektor I membidangi Akademik bertugas membantu Rektor dalam
memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat.
(3) Wakil Rektor II membidangi Administrasi Umum dan Keuangan bertugas
membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang
administrasi umum dan keuangan.
(4) Wakil Rektor III membidangi Kemahasiswaan dan Alumni bertugas
membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang
pembinaan, pelayanan kesejahteraan mahasiswa, pembinaan alumni dan
pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.
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Paragraf 4
Satuan Pengawas Internal
Pasal 53
(1) SPI dibentuk dan ditetapkan oleh Rektor menjalankan fungsi pengawasan
non-akademik untuk dan atas nama Rektor.
(2) Tugas, fungsi, dan kewenangan SPI meliputi:
a. penetapan kebijakan program pengawasan internal bidang nonakademik;
b. pengawasan

internal

terhadap

pengelolaan organisasi bidang

non-akademik;
c. pemeriksaan laporan realisasi anggaran UNMUHA.
d. penyusunan laporan hasil pengawasan internal;
e. pemberian

saran

dan/atau

pertimbangan

pengelolaan kegiatan non-akademik kepada

mengenai
Rektor

perbaikan

atas

dasar

hasil pengawasan internal.
Pasal 54
(1) Keanggotaan SPI paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang dengan komposisi
keahlian:
a. bidang keuangan/akuntansi;
b. bidang manajemen sumber daya manusia;
c. bidang manajemen aset;
d. bidang hukum; dan
e. bidang ketatalaksanaan.
(2) Persyaratan untuk diangkat menjadi anggota SPI:
a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
c. berpendidikan paling rendah sarjana;
d. berusia paling tinggi 61 (enam puluh satu) tahun bagi Dosen dan 56 (lima
puluh enam) bagi Tenaga Kependidikan.
e. pangkat dan golongan paling rendah penata/IIIc;
f. mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi; dan
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g. memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap masa depan
UNMUHA.
(3) SPI terdiri atas:
a. ketua merangkap anggota;
b. sekretaris merangkap anggota; dan
c. anggota.
(4) Masa jabatan anggota SPI selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat
kembali.
(5) Ketua, sekretaris, dan anggota SPI sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) ditetapkan oleh Rektor.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai SPI diatur dengan Peraturan Rektor
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 5
Pasal 55
Tata Cara Pengangkatan Rektor dan Wakil Rektor
(1) Senat mengadakan penjaringan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang bakal
calon Rektor.
(2) Senat meminta pertimbangan kepada PWM Aceh tentang bakal calon
Rektor.
(3) Senat melaksanakan pemilihan calon Rektor selambat-lambatnya 14 (empat
belas) hari sejak diterimanya Surat pertimbangan PWM Aceh.
(4) Setiap anggota Senat memilih 3 (tiga) nama dari bakal calon Rektor dan
Senat menetapkan 3 (tiga) nama yang memperoleh suara terbanyak.
(5) Senat mengirimkan 3 (tiga) nama berdasarkan abjad tanpa menyebut jumlah
perolehan suara disertai kelengkapan administrasinya kepada PPM melalui
Majelis Diktilitbang PPM selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pemilihan.
(6) Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah minimal 3 (tiga) bakal calon Rektor
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), proses pemilihan dan pengajuan
tetap dilanjutkan.
Pasal 56
Masa Jabatan
(1) Masa jabatan Rektor dan Wakil Rektor adalah 4 (empat) tahun.
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(2) Rektor dan Wakil Rektor dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak
boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut, kecuali atas
pertimbangan Senat.
(3) Penggantian pejabat diikuti dengan serah terima jabatan yang lama kepada
yang baru disertai berita acara.
Pasal 57
Persyaratan Pimpinan Universitas
(1) Menyatakan kesediaan secara tertulis.
(2) Telah menjadi anggota Muhammadiyah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun,
setia pada prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah dan mengamalkan
syariat Islam.
(3) Memiliki ilmu pengetahuan dan pengalaman akademik yang memadai,
sekurang-kurangnya Doktor (S3).
(4) Memiliki kemampuan kepemimpinan dan berwawasan nasional
(5) Bersedia melaksanakan amanat persyarikatan untuk mencapai tujuan
pendidikan Muhammadiyah.
(6) Bersedia mengkhidmatkan diri dalam melaksanakan tugas.
(7) Memiliki

tanggung

jawab

yang

tinggi

dalam

memajukan

dan

mengembangkan Perguruan Tinggi.
(8) Memenuhi persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Senat Universitas
Paragraf 6
Pasal 58
Badan Penjaminan Mutu
(1) BPM terdiri atas ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris, seorang
Bendahara, seorang kepala bidang standar dan seorang kepala audit, serta
anggota.
(2) BPM bertugas;
a. merencanakan dan merancang model Sistem Penjaminan Mutu Internal
(SPMI) yang akan diterapkan di lingkungan di UNMUHA
b. menyiapkan dan menyusun perangkat/dokumen sistem mutu dalam
rangka implementasi SPMI
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c. menjamin dan mengawal implementasi SPMI di semua unit di lingkungan
UNMUHA.
d. melakukan monitoring implementasi SPMI dan pengukuran Sasaran Mutu
dan Rencana Mutu serta Evaluasi Diri oleh unit.
e. melakukan training, workshop, konsultasi, tutorial, pendampingan dan
kerjasama dalam bidang SPMI
f. melakukan pengukuran kepuasan stakeholders.
g. melaporkan secara periodik kepada Rektor dan pemangku kepentingan
hal-hal yang berkaitan dengan implimentasi SPMI.
h. menjalin hubungan dengan pihak luar dalam hal SPMI.

Paragraf 7
Lembaga Penelitian, Penerbitan, Pengabdian dan
Pengembangan Masyarakat
Pasal 59
(1) LP4M merupakan unsur pelaksana di lingkungan universitas untuk
menyelenggarakan kegiatan penelitian, penerbitan, dan pengabdian kepada
masyarakat.
(2) Lembaga

Penelitian,

Penerbitan, Pengabdian

dan

Pengembangan

Masyarakat (LP4M) terdiri atas seorang ketua, seorang sekretaris dan
beberapa kepala bidang yang masing-masing mempunyai seorang staf
administrasi.
(3) LP4M bertugas:
a. mengkoordinir keseluruhan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh
dosen UNMUHA, baik penelitian individual maupun kelompok.
b. Menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai pihak yang sesuai
dengan visi dan misi universitas dalam melaksanakan kegiatan
penelitian dan penerbitan.
Pasal 60
Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata
(1) Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (Bapel-KKN) merupakan unsur
pelaksana di lingkungan UNMUHA yang menyelenggarakan kegiatan Kuliah
Kerja nyata bagi mahasiswa.
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(2) Bapel-KKN terdiri dari Ketua dan Sekretaris serta bertanggung jawab kepada
Rektor melalui LP4M.
(3) Bapel-KKN mempunyai tugas pokok dan fungsi:
a. memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan organisasi dalam
pelaksanaan seluruh kegiatan KKN
b. merumuskan kebijakan untuk pengembangan KKN
(4) Penyelenggaraan KKN berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.
Paragraf 8
Pusat Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (P-AIK)
Pasal 61
(1) Pusat

Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (P-AIK) merupakan unsur

pelaksana di lingkungan UNMUHA yang menyelenggarakan kegiatan yang
berhubungan dengan pengkajian, pengembangan dan pengamalan Al-Islam
dan Kemuhammadiyahan sehinggga tercipta suasana kampus yang Islami
sesuai dengan tuntunan Qur’an dan Sunnah.
(2) P-AIK terdiri atas seorang ketua, seorang sekretaris, tenaga ahli dan staf
administrasi.
(3) Ketua P-AIK dan anggota diangkat oleh Rektor serta bertanggung jawab
kepada Rektor melalui Wakil Rektor I
(4) Rektor dapat membentuk badan-badan yang diperlukan yang melaksanakan
kajian, pengembangan dan pengamalan sebagai unit kerja di bawah Pusat
Pengkajian,

Pengembangan

dan

Pengamalan

Al-Islam

dan

Kemuhammadiyahan.
(5) P-AIK bertugas:
a. bertanggung jawab atas kemakmuran Masjid H. Jafar Hanafiah, kampus
UNMUHA.
b. melaksanakan kajian, keagamaan yang bertujuan untuk pengembangan
dakwah Islam dalam rangka sosialisasi Syariat Islam.
c. melaksanakan Bimbingan Baca Al-Qur’an.
d. Melaksanakan kerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka kajian
dan pengembangan wawasan Islam.
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Paragraf 9
Unsur Pelaksana Administrasi
Pasal 62
(1) Satuan pelaksana yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan teknis dan
administratif pada tingkat Universitas berbentuk biro.
(2) Biro dipimpin oleh Kepala Biro yang bertanggungjawab kepada Rektor.
(3) Biro dapat terdiri dari:
a. Biro Administrasi Akademik;
b. Biro Administrasi Keuangan;
c. Biro Administrasi Umum;
d. Biro Kemahasiswaan dan Alumni;
(4) Tenaga Penunjang akademik terdiri atas peneliti, pengembang di bidang
pendidikan, pustakawan, pranata komputer, laboran dan teknisi sumber
belajar.
(5) Persyaratan, tata cara pengangkatan dan wewenang tenaga penunjang
akademik diatur dalam Peraturan Rektor.
Paragraf 10
Unit Perencanaan dan Pengembangan Kampus (UPPK)
Pasal 63
(1) Universitas memiliki Unit Perencanaan dan Pengembangan Kampus yang
bertugas:
a. menyusun dan merencanakan RENSTRA di bidang pendidikan penelitian
dan

pengabdian

kepada

masyarakat

serta

Al-Islam

dan

Kemuhammadiyahan.
b. menyusun dan merumuskan RIP Universitas bersama tim task force.
c. menetapkan tonggak-tonggak pencapaian dari rencana pengembangan
jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.
(2) Unsur penunjang sebagaimana yang disebutkan pada ayat (1) dipimpin oleh
seorang ketua yang diangkat oleh dan bertanggungjawab kepada Rektor.
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Unit Pelaksana Teknis
Pasal 64
(1) UNMUHA memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu; perpustakaan,
laboratorium komputer, laboratorium bahasa, dan unsur penunjang lain yang
diperlukan untuk penyelenggaraan perguruan tinggi.
(2) Unsur penunjang sebagaimana yang disebutkan pada ayat (1) dipimpin oleh
seorang ketua yang diangkat oleh dan bertanggungjawab kepada Rektor.
Bagian Ketiga
Paragraf 1
Organisasi Fakultas
Pasal 65
Organisasi fakultas terdiri dari:
a. unsur pimpinan: Dekan, Wakil Dekan, yang terdiri atas Wakil Dekan I Bidang
Akademik, Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Wakil
Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
b. jumlah Wakil Dekan masing-masing fakultas disesuaikan dengan kebutuhan
dan kemampuan fakultas;
c. senat fakultas;
d. unsur pelaksana akademik: program studi, laboratorium, dan kelompok dosen;
e. unsur pelaksana administratif: bagian tata usaha.
Pasal 66

(1) Pimpinan Fakultas terdiri atas:
a. Dekan; dan
b. Wakil Dekan.
(2) Dekan dan Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan
diberhentikan oleh Rektor.
(3) Masa jabatan Dekan dan Wakil Dekan selama 4 (empat) tahun dan dapat
diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
Pasal 67
(1) Dekan memimpin penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian,
dan

pengabdian

kepada

masyarakat,

pengembangan

Al-Islam

dan

-44-

Kemuhammadiyahan,

membina

dosen,

mahasiswa,

dan

tenaga

kependidikan di tingkat fakultas, serta bertanggungjawab kepada Rektor.
(2) Wakil Dekan I membidangi akademik bertugas membantu Dekan dalam
memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan
pengabdian

kepada

masyarakat

dan

pengembangan

Al-Islam

dan

Kemuhammadiyahan.
(3) Wakil Dekan II membidangi Administrasi Umum dan Keuangan bertugas
membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang
administrasi umum dan keuangan.
(4) Wakil Dekan III membidangi Kemahasiswaan dan Alumni bertugas
membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang
pembinaan, pelayanan kesejahteraan mahasiswa dan pembinaan alumni.
(5) Dalam hal Dekan berhalangan tidak tetap, Wakil Dekan Bidang Akademik
bertindak sebagai pelaksana harian.
(6) Dalam hal dekan berhalangan tetap, Rektor mengangkat pejabat Dekan
sebelum mengangkat Dekan definitif.
Pasal 68
Dekan dan Wakil Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul senat
fakultas.
Pasal 69
(1) Masa jabatan Dekan dan Wakil Dekan adalah 4 (empat) tahun.
(2) Pejabat pada ayat (1) yang telah habis masa jabatannya dapat diangkat
kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan
berturut-turut kecuali atas pertimbangan senat fakultas.
(3) Penggantian pejabat dilaksanakan dengan serah terima jabatan oleh Dekan
lama kepada Dekan baru disertai Berita Acara dan Memori Serah Terima
Jabatan.
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Paragraf 2
Senat Fakultas
Pasal 70
(1) Senat Fakultas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di
Lingkungan Fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan
dan peraturan UNMUHA.
(2) Senat Fakultas mempunyai tugas pokok:
a. merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan fakultas;
b. merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan
serta kepribadian dosen;
c. merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggara fakultas;
d. memberikan pertimbangan dan persetujuan atas RKAT yang diajukan
oleh Dekan;
e. menilai pertanggungjawaban Dekan atas pelaksanaan kebijakan yang
telah ditetapkan;
f.

merumuskan peraturan pelaksana kebebasan akademik, kebebasan
mimbar akademik, dan otonomi keilmuan akademik;

g. memilih calon Dekan;
h. memberikan pertimbangan kepada Dekan mengenai calon-calon yang
diusulkan untuk diangkat menjadi Wakil Dekan;
i.

menegakkan norma yang berlaku bagi sivitas akademika.

(3) Senat Fakultas terdiri atas Guru Besar, Pimpinan Fakultas, Ketua Jurusan
atau Ketua Bagian dan Wakil Dosen.
(4) Senat Fakultas diketuai oleh dekan dan seorang sekretaris.
(5) Pengambilan keputusan Senat Fakultas melalui:
a. musyawarah untuk mufakat.
b. pemungutan suara atau voting
c. sahnya keputusan rapat senat apabila:
1) mencapai quorum (setengah dari jumlah anggota)
2) mencapai suara terbanyak minimum 2/3 dari quorum
(6) Tata cara pengambilan keputusan dalam rapat Senat Fakultas diatur dengan
Peraturan Rektor.
(7) Senat Fakultas diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
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Paragraf 3
Program Studi
Pasal 71
(1) Program Studi (Prodi) adalah unit pelaksana akademik pada Fakultas yang
melaksanakan

pendidikan

akademik

dan/atau

profesional

dan

bila

memenuhi syarat dapat melaksanakan pendidikan program Pascasarjana
dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau
kesenian tertentu.
(2) Dalam Prodi dapat dibentuk laboratorium dan/atau studio.
(3) Jurusan/Prodi/Bagian terdiri dari
a. Unsur Pimpinan
1) Ketua dan
2) Sekretaris Jurusan/Prodi/Bagian.
b. Unsur Pelaksana Akademik dan para Dosen
(4) Ketua Jurusan/Prodi/Bagian bertanggung jawab kepada Dekan.
(5) Ketua

dan

Sekretaris

Jurusan/Prodi/Bagian

diangkat

oleh

Rektor

berdasarkan usulan Dekan untuk masa 4 (empat) tahun dan dapat diangkat
kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan
berturut-turut kecuali atas pertimbangan senat fakultas.
(6) Ketua dan Sekretaris

Jurusan/Prodi/Bagian harus berlatar belakang

pendidikan sesuai dengan prodi yang ia pimpin.
(7) Tugas dan wewenang Ketua program Studi sebagai berikut:
a. menyusun program kerja dan rencana biaya operasional tahunan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas.
b. memonitor pelaksanaan perkuliahan sebagai bahan evaluasi.
c. mengevaluasi

hasil

pelaksanaan

perkuliahan

berdasarkan

hasil

monitoring untuk meningkatkan mutu.
d. melayani dosen yang melakukan penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat sesuai dengan tugas dan keahliannya untuk kelancaran
pelaksanaan tugas.
e. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan praktikum/laboratorium.
f.

mengkoordinasikan pelaksanaan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.

g. melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan.
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(8) Bilamana prodi mempunyai laboratorium dan/atau studio, satuan pelaksana
tersebut dipimpin oleh seorang kepala.
(9) Ketua Jurusan/Prodi/Bagian dan Sekretaris diangkat oleh Dekan.
Paragraf 4
Laboratorium/Studio
Pasal 72
(1) Laboratorium/Studio dipimpin oleh seorang dosen yang keahliannya telah
memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi
dan/atau

kesenian

tertentu

dan

bertanggung

jawab

kepada

Ketua

Jurusan/Prodi/Bagian.
(2) Kepala Laboratotorium dan/atau studio diangkat oleh Dekan.
BAB VIII
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Paragraf 1
Dosen
Pasal 73
(1) Dosen adalah seorang yang berdasar pendidikan keahliannya diangkat oleh
BPH dengan tugas utama pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat dalam lingkungan UNMUHA.
(2) Dosen dapat merupakan Dosen Tetap, Dosen Tetap Luar Biasa, Dosen
Tidak Tetap, Dosen DPK yang dipekerjakan di UNMUHA, dan Dosen Tamu.
(3) Dosen Tetap

adalah seseorang yang tidak berstatus sebagai PNS atau

pegawai di Perguruan Tinggi lainnya, dan yang bersangkutan mendapatkan
Surat Keputusan pengangkatan sebagai Tenaga Pengajar Tetap di
UNMUHA oleh BPH.
(4) Dosen Tetap Luar Biasa adalah seseorang yang berstatus sebagai PNS
atau Pegawai di Perguruan Tinggi lainnya karena pengabdiannya untuk
UNMUHA dan organisasi Muhammadiyah dan karena memiliki keahlian
khusus, maka yang bersangkutan diangkat oleh BPH UNMUHA.
(5) Dosen Tidak Tetap adalah seseorang yang berstatus non dosen tetapi
memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan oleh UNMUHA.

-48-

(6) Dosen DPK adalah Dosen Pegawai Negeri Sipil Kementerian Ristekdikti
atau Kementerian Agama yang diperbantukan khusus (DPK) pada
UNMUHA.
(7) Dosen tamu adalah seorang yang diundang untuk menjadi Dosen di
Fakultas selama jangka waktu tertentu.
Pasal 74
(1) Jenjang jabatan akademik Dosen sebagai berikut:
a. Asisten Ahli;
b. Lektor;
c. Lektor Kepala; dan
d. Guru Besar/Profesor.
(2) Profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib menyampaikan
orasi ilmiah pada acara pengukuhan dalam rapat Senat Terbuka.
(3) Wewenang dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan
akademik Dosen diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Pasal 75
(1) Jabatan akademik Dosen sebagai profesor sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 72 ayat (1) huruf d digunakan selama yang bersangkutan aktif sebagai
Dosen di perguruan tinggi.
(2) Profesor yang sudah pensiun dapat diangkat menjadi profesor di UNMUHA
sebagai penghargaan istimewa dengan sebutan profesor emeritus.
(3) Syarat pengangkatan dan tanggung jawab profesor emeritus sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Paragraf 2
Persyaratan Dosen dan Guru Besar
Pasal 76
(1) Syarat untuk Dosen adalah:
a. beriman dan bertakwa kepada Allah SWT;
b. berwawasan Pancasila dan Undang Undang 1945;
c. memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar;
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d. memiliki akhlak dan integritas tinggi dalam mengamalkan syariat Islam;
e. memiliki rasa tanggung jawab terhadap masa depan agama, bangsa dan
negara dalam memajukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan;
f.

memiliki ilmu pengetahuan dan pengalaman akademik yang memadai,
memiliki ijazah Magister (S2);

g. bersedia

mengkhidmatkan

diri

untuk

memajukan

organisasi

Muhammadiyah;
h. khusus untuk Dosen Al-Islam dan Kemuhammadiyahan perlu menguasai
dan mengamalkan Khittah Muhammadiyah.
(2) Syarat untuk menjadi Guru Besar selain sebagaimana tercantum dalam ayat
(1) juga harus memiliki:
a. sekurang-kurangnya memiliki jabatan akademik Lektor;
b. memiliki kemampuan akademik untuk membimbing Calon Doktor.
(3) Untuk dapat diusulkan menjadi Guru Besar harus diperoleh persetujuan dari
Senat Universitas.
(4) Guru Besar diangkat oleh Menteri atas usul Rektor.
(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2),
ayat (3), ayat (4) diatur dalam Peraturan Rektor.
Pasal 77
(1) Tenaga Kependidikan terdiri atas tenaga administrasi, tenaga fungsional
umum,

pranata

laboratorium

pendidikan,

pustakawan,

teknisi,

dan

pengembang teknologi.

(2) Tenaga Kependidikan harus memiliki kualifikasi akademik, pendidikan,
keterampilan,

dan

kompetensi

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan.
Pasal 78
(1) Dosen dan Tenaga Kependidikan mempunyai kesempatan yang sama untuk
mengembangkan karir berdasarkan prestasi dan kinerja.
(2) Dosen dan Tenaga Kependidikan berhak mendapat penghargaan atas
prestasi dan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
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(3) Atasan langsung secara berjenjang melakukan pembinaan terhadap Dosen
dan Tenaga Kependidikan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran disiplin, tata
tertib dan kode etik dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 79
(1) Pengangkatan dan pemberhentian Dosen dan Tenaga Kependidikan yang
berstatus pegawai negeri sipil dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dosen non
pegawai negeri sipil dan Tenaga Kependidikan non pegawai negeri sipil
diatur lebih lanjut diatur dengan peraturan Rektor.
BAB IX
KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI
Bagian Kesatu
Paragraf 1
Mahasiswa
Pasal 80
(1) UNMUHA mengatur dan menyelenggarakan seleksi penerimaan mahasiswa
baru.
(2) Seleksi penerimaan mahasiswa baru diselenggarakan dengan tidak
membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial, tingkat
kemampuan ekonomi, dan difabel.
(3) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa di UNMUHA.
(4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
diatur oleh Rektor dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang
berlaku dalam lingkungan pendidikan tinggi di Indonesia dan dengan
memperhatikan perkembangan ilmu dan teknologi serta otonomi perguruan
tinggi.
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Pasal 81
(1) Penerimaan

Mahasiswa

baru

diselenggarakan melalui jalur seleksi

penerimaan Mahasiswa baru dan penelusuran minat, bakat dan/atau
kemampuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(2) Warga negara asing dapat menjadi Mahasiswa UNMUHA apabila memenuhi
persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaaan Mahasiswa UNMUHA diatur
dengan Peraturan Rektor.
Pasal 82
(1) Setiap mahasiswa berkewajiban untuk:
a. mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku pada UNMUHA;
b. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan
keamanan UNMUHA;
c. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi
mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan
peraturan yang berlaku;
d. menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi;
e. menjaga kewibawaan dan nama baik UNMUHA dan organisasi
Muhammadiyah;
f. menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, Kemuhammadiyahan dan Budaya
Nasional.
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam
Peraturan Rektor.
Pasal 83
(1) Mahasiswa UNMUHA berhak untuk:
a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk
belajar dan mengkaji ilmu pengetahuan sesuai dengan norma yang
berlaku di lingkungan UNMUHA;
b. memperoleh pendidikan, pembelajaran, dan layanan bidang akademik
sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan;
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c. mendapatkan pelayanan administrasi, sarana dan prasarana dan fasilitas
lain yang tersedia pada UNMUHA untuk mendukung proses akademik
termasuk layanan khusus bagi Mahasiswa disabilitas;
d. mendapatkan

perlindungan

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan;
e. mendapatkan

konsultasi

dari

penasehat

akademik

dan

Dosen

pembimbing dalam penyelesaian studi;
f. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan Program Studi dan
hasil belajar;
g. memperoleh beasiswa untuk menunjang kemajuan belajarnya apabila
memenuhi persyaratan yang ditentukan;
h. memanfaatkan sumber daya UNMUHA melalui perwakilan/organisasi
kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat, dan
tata kehidupan mahasiwa dalam bermasyarakat;
i. pindah ke program studi lain dalam lingkungan UNMUHA atau perguruan
tinggi lain sesuai persyaratan dan tata cara yang ditentukan; dan/atau
j. memperoleh penghargaan atas prestasi yang diperoleh sesuai ketentuan
perundang-undangan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak Mahasiswa sebagaimana
dimaksudkan pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.
Pasal 84
(1) Peningkatkan penalaran, bakat, minat, kegemaran, dan kesejahteraan dalam
kehidupan kemahasiswaan, dilakukan dengan membentuk organisasi
kemahasiswaan.
(2) Organisasi

kemahasiswaan

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

diselenggarakan dari, oleh, dan untuk Mahasiswa.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kemahasiswaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.
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Paragraf 2
Organisasi Kemahasiswaan
Pasal 85
(1) Untuk

melaksanakan

peningkatan

kepemimpinan,

penalaran,

minat,

kegemaran dan kesejahteraan mahasiswa dalam rangka kehidupan
kemahasiswaan

pada

Universitas

dan

Fakultas

dibentuk organisasi

kemahasiswaan, yang diberi nama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).
(2) BEM diselenggarakan dari, oleh dan untuk mahasiswa dan merupakan
perwakilan tertinggi mahasiswa .
(3) BEM dilengkapi dengan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).
(4) Organisasi Kemahasiswaan di tingkat jurusan disebut Himpunan Mahasiswa
Jurusan (HMJ).
(5) Organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas yang bersifat ekstern
adalah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM).
(6) Pengurus Organisasi Kemahasiswaan bertanggung jawab kepada pimpinan
satuan penyelenggara pendidikan yang setingkat.
Bagian Kedua
Alumni
Pasal 86
(1) Alumni adalah lulusan UNMUHA.
(2) Alumni dihimpun dalam Keluarga Alumni UNMUHA dengan tujuan untuk
membina hubungan antara alumni dengan UNMUHA dalam upaya untuk
mencapai tujuan.
(3) Tata tertib Alumni ditetapkan dengan peraturan tersendiri.
Pasal 87
(1) Alumni UNMUHA merupakan seseorang yang telah menyelesaikan program
pendidikan di UNMUHA.
(2) Alumni UNMUHA dapat membentuk organisasi alumni yang ditujukan untuk
membina hubungan alumni dengan almamater, serta menunjang pencapaian
tujuan UNMUHA.
(3) Organisasi alumni UNMUHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut
Keluarga Alumni Universitas Muhammadiyah Aceh (KAUM-Aceh).
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(4) Organisasi, keanggotaan, dan pendanaan KAUM-Aceh diatur dalam
anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KAUM-Aceh.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai KAUM-Aceh diatur dengan Peraturan
Rektor.
BAB X
KERJASAMA
Pasal 88
(1) Dalam pelaksanaan kegiatan akademik, UNMUHA dapat menjalin kerjasama
dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga-lembaga lain baik di dalam
maupun di luar negeri.
(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
a. kontrak manajemen;
b. program kemitraan;
c. pertukaran

dosen,

tenaga

kependidikan,

dan

mahasiswa

dalam

penyelenggaraan kegiatan akademik;
d. pemanfaatan

bersama

sumberdaya

dalam

pelaksanaan

kegiatan

akademik;
e. penerbitan bersama karya ilmiah;
f. penyelenggaraan bersama seminar atau kegiatan ilmiah;
g. penjaminan Mutu Internal;
h. pengembangan entrepreneurship; dan
i. bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.
(3)

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus berkenaan
dengan kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain di luar
negeri diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dengan
persetujuan Diktilitbang PPM.
Pasal 89

(1) UNMUHA dapat menjalin kerjasama akademik dan non-akademik dengan
perguruan tinggi dan/atau lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri
untuk mewujudkan visi dan misi UNMUHA.
(2) Kerjasama di bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
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a. penyelenggaraan

pendidikan,

penelitian,

dan

pengabdian kepada

masyarakat;
b. penjaminan mutu internal;
c. program kemitraan;
d. gelar bersama;
e. gelar ganda;
f. penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang

membutuhkan pembinaan;
g. pertukaran dosen, tenaga kependidikan dan/atau Mahasiswa;
h. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
i. pengembangan pusat entrepreneurship;
j. penerbitan jurnal ilmiah berkala;
k. pemagangan;
l. penyelenggaraan seminar bersama; dan/atau
m. hal lain yang dianggap perlu.

(3) Kerja sama non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pendayagunaan aset;
b. penggalangan dana;
c. jasa dan royalti hak kekayaan intelektual; dan/atau
d. bentuk lain yang dianggap perlu.
(4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang
dilakukan dengan prinsip saling menguntungkan.
(5) Kerjasama dapat diprakarsai oleh sivitas akademika, lembaga, dan unit di
lingkungan UNMUHA serta dari pihak lain.
(6) Rencana kerjasama dapat diinisiasi oleh perorangan, kelompok atau unit
kerja di lingkungan UNMUHA harus mendapat izin Rektor.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerjasama diatur dengan
Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XI
KESEJAHTERAAN
Pasal 90
(1) Dosen dan tenaga kependidikan berhak memperoleh penghasilan/gaji yang
layak sesuai dengan pekerjaan dan tanggungjawabnya.
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(2) Dosen dan tenaga kependidikan yang diangkat dalam jabatan tertentu
berhak atas tunjangan jabatan;
(3) Dosen dan tenaga kependidikan yang memenuhi syarat yang

ditentukan diberi kenaikan gaji berkala.
(4) Dosen dan tenaga kependidikan yang diangkat dalam suatu pangkat yang
lebih tinggi dari pangkat lama diberikan gaji berdasarkan pangkat baru
sesuai dengan masa kerja yang dimilikinya.
(5) Dosen dan tenaga kependiedikan berhak atas kenaikan pangkat regular ke
jenjang yang lebih tinggi
(6) Di samping gaji pokok, dosen dan tenaga kependidikan dapat

diberikan tunjangan.
(7) Dosen dan Tenaga Kependidikan berhak mendapatkan jaminan sosial.
(8) Tenaga Kependidikan berhak memperoleh cuti sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.
(9) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat
3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) diatur dengan Peraturan
Rektor.

BAB XII
SARANA DAN PRASARANA
Pasal 91
(1) Sarana dan prasarana UNMUHA meliputi semua fasilitas dan penunjang
penyelenggaraan caturdharma perguruan tinggi.
(2) Sarana dan prasarana yang dikuasai UNMUHA merupakan barang milik
persyarikatan Muhammadiyah yang berada di bawah pengawasan dan
tanggung jawab Rektor.
(3) Sarana dan prasarana yang dimiliki UNMUHA didayagunakan untuk
kepentingan penyelenggaraan caturdharma perguruan tinggi dan bisnis
institusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Pemanfaatan lahan milik UNMUHA harus digunakan sebesar-besarnya untuk
kepentingan akademik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan
konservasi alam.
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(5) Bangunan di lingkungan UNMUHA harus memenuhi persyaratan ramah
lingkungan, keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kenyamanan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan
prasarana UNMUHA diatur dengan Peraturan Rektor.
Pasal 92
(1) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana yang
berasal dari Pemerintah diselenggarakan berdasarkan ketentuan yang
berlaku bagi pengelolaan kekayaan milik negara.
(2) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana yang
berasal dari masyarakat dan pihak luar negeri yang di luar penggunaan dana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diatur dalam ketentuan yang
ditetapkan Rektor dengan persetujuan Senat.
(3) Tatacara pendayagunaan sarana dan prasarana untuk memperoleh dana
guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi UNMUHA diatur dalam
Peraturan Rektor dengan persetujuan senat.
(4) Pengadaan dan Pengelolaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), (2), (3) di atas dilakukan oleh BPH bersama Rektor
berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja yang telah disahkan oleh
Majelis Diktilitbang PPM.
BAB XIII
KEUANGAN DAN KEKAYAAN
Pasal 93
(1) Sistem perencanaan penganggaran UNMUHA disusun sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Rencana anggaran pendapatan dan belanja UNMUHA, diusulkan oleh
Rektor kepada Majelis Diktilitbang PPM untuk disahkan.
(3) Rektor menyusun usulan satuan biaya masukan (SBM) khusus dari dana
yang bersumber dari masyarakat dan mengusulkan kepada Majelis
Diktilitbang PPM untuk disahkan.
(4) Pengelolaan

keuangan

UNMUHA

dilaksanakan

efisiensi, efektivitas, transparan, dan akuntabel.

berdasarkan

prinsip
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(5) UNMUHA menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran UNMUHA diaudit oleh
auditor internal (SPI) dan eksternal (Akuntan Publik) sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan disampaikan kepada Majelis
Diktilitbang PPM.
Pasal 94
Sumber Keuangan terdiri dari:
a. sumbangan Persyarikatan Muhammadiyah.
b. usaha-usaha Badan Pembina Harian.
c. bantuan Pemerintah.
d. SPP dan uang kuliah dari mahasiswa.
e. usaha-usaha lain yang halal dan sah.
Pasal 95
(1) Dana UNMUHA dibagi menjadi dana rutin dan dana pembangunan.
(2) Dana rutin dikelola oleh Wakil Rektor II Bidang Administrasi dan Keuangan
yang bertanggung jawab kepada Rektor.
(3) Dana pembangunan dikelola oleh Badan Pembina Harian bersama Rektor
(4) Sistem perencanaan penganggaran UNMUHA disusun sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Rencana

Anggaran

Pendapatan

dan

Belanja

Universitas

(RAPBU),

diusulkan oleh Rektor kepada Majelis Diktilitbang PPM, untuk disahkan.
(6) Pengelolaan

keuangan

UNMUHA

dilaksanakan

berdasarkan

prinsip

efisiensi, efektivitas, transparan, dan akuntabel.
(7) UNMUHA memberikan kontribusi untuk pengembangan persyarikatan
Muhammadiyah.
(8) UNMUHA menyusun laporan
sesuai
(9) Laporan

dengan

pertanggungjawaban pengelolaan anggaran

ketentuan peraturan perundang-undangan.

pertanggungjawaban

pengelolaan

anggaran UNMUHA diaudit

oleh auditor internal (SPI) dan eksternal (Akuntan Publik) sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 96
RAPBU setelah disetujui oleh Senat diusulkan oleh Rektor kepada Majelis
Diktilitbang PPM untuk menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas
(APBU).
Pasal 97
(1) Universitas

menyelenggarakan

pembukuan

berdasarkan

Pedoman

Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
(2) Setiap akhir tahun anggaran, Rektor menyusun laporan keuangan sebagai
pertanggungjawaban atas penyelenggaraan kegiatan UNMUHA pada tahun
yang berlangsung.
Pasal 98
(1) UNMUHA memperoleh dana untuk pembiayaan kegiatan dari sumber:
a. pemerintah;
b. masyarakat;
c. kerjasama;
d. hasil penjualan produk;
e. pihak luar negeri; dan
f. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(2) Dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b berasal dari:
a. biaya pendidikan;
b. biaya seleksi ujian masuk;
c. hasil kontrak kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi UNMUHA;
d. hasil penjualan produk;
e. hasil pemanfaatan sumber daya;
f. sumbangan dan hibah dari perorangan, lembaga pemerintah, atau
lembaga non-pemerintah yang tidak mengikat; atau
g. penerimaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Peningkatan penerimaan dana dari masyarakat dilakukan dengan prinsip
nirlaba.
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(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dana diatur sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 99
(1) Kekayaan yang dikelola UNMUHA meliputi benda bergerak, benda tidak
bergerak,

dan

kekayaan

intelektual

merupakan

milik

persyarikatan

Muhammadiyah.
(2) Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk
penyelenggaraan

caturdharma

perguruan

tinggi

dan

pengembangan

UNMUHA.
(3) Dana yang diperoleh dari pemanfaatan kekayaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) merupakan penerimaan negara bukan pajak.
(4) Kekayaan

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

tidak

dapat

dipindahtangankan kepada pihak lain.
BAB XIV
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
Pasal 100
(1) UNMUHA menerapkan SPMI secara otonom untuk mengendalikan dan
meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan
berkelanjutan.
(2) SPMI diterapkan melalui sistem manajemen penetapan standar mutu,
pelaksanaan

standar

mutu,

evaluasi

pelaksanaan

capaian

mutu,

pengendalian capaian standar mutu, dan peningkatan standar mutu (P-P-EP-P).
(3) SPMI mencakup semua kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian
kepada masyarakat untuk mencapai standar nasional pendidikan tinggi serta
Al-Islam dan Kemuhammadiyahan untuk menunjang visi misi UNMUHA.
(4) SPMI dilaksanakan oleh lembaga khusus yang dibentuk oleh Rektor yaitu
BPM.
(5) Ketentuan lebih

lanjut

mengenai

pelaksanaan SPMI diatur dengan

Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 101
(1) Akreditasi

merupakan

kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan

dan tingkat pencapaian mutu perguruan tinggi dan program studi yang
dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM-PT).
(2) Akreditasi

dilakukan

melalui

kegiatan

evaluasi

data dan informasi

perguruan tinggi dan/atau program studi, visitasi, dan penetapan status
dan peringkat akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi.
(3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara
periodik terhadap semua kegiatan penyelenggaraan program pendidikan
universitas.
(4) Semua unsur pelaksana akademik dan unsur penunjang akademik
bertanggung

jawab

memfasilitasi

pelaksanaan

akreditasi

dan

dikoordinasikan oleh BPM.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan akreditasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Rektor.
BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 102
Pada saat Statuta ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan
tentang penyelenggaraan dan pengelolaan UNMUHA dinyatakan masih tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan ini.

Pasal 103
(1) Semua penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik masih tetap
dilaksanakan sampai dengan dilakukan penyesuaian berdasarkan Statuta
ini.
(2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat
6 (enam) bulan.
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BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 104
(1) Perubahan Statuta hanya dapat dilakukan berdasarkan usulan Rektor
setelah mendapatkan persetujuan Senat.
(2) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Statuta ini akan ditetapkan secara
tersendiri dengan Peraturan/Keputusan Rektor.
(3) Pada saat statuta ini mulai berlaku, statuta sebelumnya dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
(4) Statuta ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan disahkan oleh Senat
Universitas.

Ditetapkan di Banda Aceh,
Badan Pembina Harian,

Pada tanggal 23 Pebruari 2017

Ketua,

Ketua Senat,

Drs. H. Nasrullah Jakfar, M.A.

Dr. H. Muharrir Asy’ary, Lc. M.Ag
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Rektor,
Dr. H. Muharrir Asy’ari, Lc.M.Ag
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Rektor,
Dr. H. Muharrir Asy’ari, Lc.M.Ag

