
SALINAN

Menimbang

Mengingat

. PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN ASRAMA UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

: a. bahwa dalam rangka menyediakan tempat hunian aman dan
nyaman untuk mendukung pencapaian prestasi dan
pengembangan kepribadian peserta didik Universitas Negeri
Malang perlu disediakan Asrama;

b. bahwa dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a diperlukan pengelolaan Asrama yang efektif dan
efisien;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b, perlu menetapkan peraturan Rektor
universitas Negeri Malang tentang pengelolaan Asrama
Universitas Negeri Malang;

1. Undang-Undang Nomor 20 rahun 20og tentang sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran-Negara Republik
Indonesia Nomor a3O1);

2. undang-undang Nomor 12 Tahun 2or2 tentang pendidikan
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol2
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2ol4 tentang
Penyelenggaraan pendidikan Tinggi dan pengelolaai
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2or4 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30
Tahun 2012, tentang organisasi dan Tata Keda universitas
Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2er2
Nomor a9Q;

S.Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor Tl
Tahun 2or2 tentang statuta Universitas Negeii Malang (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 1 1g6);

6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2Tg lKMK.o5/200stentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada
Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi pemerintah
yang menerapkan Pengel0laan Keuangan Badan Layanan
Umum;



7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi
Nomor 248 lMPK.A4 /Kp / 20'14 tentang pengangkatan RekIJr
Universitas Negeri Malarrg periode tahun zo1+-zotg;

8. Peraturan Rektor universitas Negeri Malang Nomor ls rahun
?9\5 tentang Pengelolaan pusat Bisnis 0niversitas Negeri
Malang;

MEMUTUSKAN:

MCNCTAPKAN : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG
PENGELOLAAN ASRAMA UNIVERSITAS NEGERI MALANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:
1. Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut UM adalah perguruan

Tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, penj,idit .r,vokasi, dan pendidikan profesi sJrta kursus, pelatihan, dan sertifikasi
kompentensi dalam sejumlah disiplin sains, tlknologi, seni, dan/atau
olahraga sesuai dengan peraturan pelundang-undangan.

2. Rektor adalah Rektor UM.
3. Asrama adalah tempat hunian yang disediakan bagi peserta didik UM dalamjangka waktu tertentu untuk hendukung p-entapaian prestasi dan

pengembangan kepribadian.
4' Peserta didik adalah mahasiswa d,anf ata.u peserta pendidikan dan pelatihan

UM.
5. Penghuni asrama adalah peserta didik yang bertempat tinggal di asrama UM

untuk jangka waktu tertentu.

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN, DAN PRINSIP ASRAMA

Pasal 2
Visi Asrama UM adalah menjadi tempat hunian aman dan nyaman untukmendukung pencapaian prestasi dan pengembangan kepribadian peserta didik.

Pasal 3
Misi Asrama UM:
a. tempat hunian yang sehat, tertib, aman, dan nyaman;
b. tempat belajar yang kondusif untuk mendukung

akademik dan nonakademik peserta didik;
c. sarana interaksi sosial dan pengembangan kepribadian
d. layanan kesejahteraan bagi pes-rta didik; dan
e. salah satu sumber pendapatan UM.

pencapaian prestasi

peserta didik;

Pasal 4
Ttrjuan Pengelolaan Asrama UM:
a' membantu menyediakan tempat hunian bagi peserta didik yang memenuhipersyaratan;
b' membantu penghunl agar dapat belajar secara efektif sehingga mendukungpencapaian prestasi belajar;
c' membantu penghuni untuk melakukan interaksi sosial sebagai saranapembentukan kepribadian;



d.

e.

(1)

(2)

(3)

(41

(s)

(6)

membantu menyediakan tempat hunian bagi
keluarga yang tidak mampu secara ekonomi
dan 

!

memberi kontribusi pendapatan UM.

Pasal 5
Prinsip Pengelolaan Asrama UM:
a. standarisasi'
b. efisiensi;
c. layanan;
d. pembinaan; dan
e. kemandiriarl.
standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan
pengelolaan asrama UM yang dilaksanakan dengan mengacu pada satu
.standar kualitas layanan, tarif, regulasi, dan fasilitas;
Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan
pengelolaan asrama UM yang dilaksanakan dengan cara mengoptimalkan
pendayagunaan sumber daya yang dimiliki;
Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan
penyediaan asrama UM yang merupakan salah satu bentuk layanan prima
UM kepada peserta didik;
Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan
penyediaan asrama yang menjadi salah satu sarana pembinaan bagi p-eserta
didik untuk menjadi manusia yang cerdas, religius, berakhlak mulia,
mandiri, dan mampu berkembang secara profesional;
Kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf e merupakan
pengelolaan asrama UM yang mampu mandiri dalam pembiayaan kebutuhan
operasional dan pemeliharaan fasilitas.

BAB III
PENGELOLA ASRAMA

Pasal 6
(1) Pengelola asrama adalah salah satu divisi dari Manajemen Pusat Bisnis UM.
(2) Ketua Pengelola Pusat Bisnis UM bertanggung jawab keseluruhan

pengelolaan asrama UM.
(3) Dalam melaksanakan pengelolaan asrama, Ketua Pengelola Pusat Bisnis UM

dibantu oleh Kepala Divisi Asrama.

Pasal 7
(1) Kepala Divisi Asrama sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) bertugas

memimpin dan mengelola asrama yang meliputi:
a. penJrusunan program, kegiatan, dan rencana anggaran asrama;
b. penyusunan peraturan dan tata tertib asrama;
c. pelaksanaan program dan kegiatan asrama; dan
d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan program.

(2) Kepala Divisi bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan pengelolaan
dan anggaran kegiatan asrama kepada Ketua Pengelola Pusat BiJnis.

Pasal 8
(1) Kepala Divisi Asrama dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada Pasal 7 dibantu oleh sekurang-kurangnya:
a. Kepala Subdivisi;
b. StafAdministrasi;
c. Pembina Asrama; dan
d. StafPendukung.

(2) Kepala Subdivisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

mahasiswa yang berasal dari
yang memenuhi persyaratan;



a. Kepala Subdivisi Asrama Kampus Induk yang bertugas membantu Kepala
Divisi mengelola asrama di kampus Jalan semaranf s u"t"rrg;

b- Kepala Subdivisi Asrama Kampus 'II yang bertugas memblntu Kepala
Divisi mengelola asrama di kampus Jalan Ki Ageng Gribig 12 Malangi

c. Kepala Subdivisi Asrama Kampus III yang bertugas mimbantu liepata
divisi mengelola asrama di kampus Jalan Ir. soekaino 1 Blitar;

(3) Staf Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b sekurang-
kurangnya terdiri atas:
a. Staf Administrasi Umum;
b. Staf Administrasi Keuangan; dan
c. Staf Administrasi perlengkapan.

(a) Pembina Asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf c sekurang-
kurangnya terdiri atas satu orang pembina putra dan satu orang pembinl
putri untuk setiap gedung asrama sesuai kebutuhan.

(5) Staf Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sekurang-
kurangnya terdiri atas:
a. Tenaga Keamanan; dan
b. Tenaga Kebersihan dan Taman.

(6) Selain Staf Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pengelola
Asrama dapat menambah staf lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 9
Kepala Subdivisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf a, bertugas
membantu Kepala Divisi Asrama dalam hal:
a' menyusun program dan rencana kegiatan operasional;
b. melaksanakan pemeliharaan sarana dan pri"u.r"na asrama;
c. melaksanakan penerimaan, penempatan, dan pembinaan penghuni asrama;d. melaksanakan pengawasan, monitoring, evaluasi, dan pelapora., kegiatan

asrama;
e. memastikan pelaksanaan peraturan dan tata tertib asrama;f. melaksanakan tindakan yang diperlukan danlata.u memb.iik"r, sanksi atas

pelanggaran yang dilakukan oleh penghuni asrama;
g. mengelola keamanan dan kebersihan asrama; dan
h. mengelola penyediaan konsumsi bagi penghuni asrama.

Pasal 10
(1) Pembina Asrama sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf c,

bertugas membantu Kepala subdivisi Asrama dalam hal:
a' merencanakan berbagai kegiatan pembinaan kehidupan berasrama untuk

menunjang pengembangan karakter bagi mahasiswa penghuni asrama;b' melaksanaan pendampingan dalam pe.ty.rsrnan, pelrak.i.n""n, evaluasi,dan pelaporan program pembinaan- kehidupln berasrama yang
dilaksanakan oleh penghuni asrama;

c. mengkoordinasikan semua kegiatan pembinaan penghuni asrama sesuai
dengan kebijakan pembinaan dan pengemb"ttg"tt keirahasiswaan UM;d' melakukan monitoring terhadap beibagai kegiatan pembinaan dan
pengembangan bagi mahasiswa penghuni asrama;

e' melakukan tindakan awal yang diperlukan untuk mengatasi
permasalahan yang terkait dengan kehidupan berasrama; d,anlatau"f' mencatat dan melaporkan permasalahan y"ng terkait dengan kehidupan
berasrama.

(2) Pembina Asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan seluruh
tugasnya kepada Kepala Subdivisi secara 6erkala.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembina
Asrama dapat dibantu oleh pengurus Rumah rangga Asrama lnnray yang
dibentuk dari unsur penghuni asrama.



Pasal 1 1
(1) Kepala Subdivisi sebagaimana dimaksud pada pasal g ayat (1) huruf a,berwenang membuat dan menetapkan tata tertib kehidupan asrama yangberlaku khusus pada masing_masing subdivisi.

(2) Tata tertib kehidupan asrama yang dibuat Kepala subdivisi, tidak bolehbertentangan dengan Peratur".r d"rr-Tata Tertib yang ditetapkan oleh KepalaDivisi.

Pasal 12
(1) Kepala Divisi dan Kepala subdivisi diangkat dari dosen atau tenagakependidikan UM yang berstatus pegawai Neieri sipil.
(2) Masa jabatan Kepala Divisi dan Keplla subd-ivisi sllama dua (2) tahun dandapat diangkat kembali untuk selama_la;;"t. 2 (dua) kali masa jabatan.(3) Pembina Asrama diangkat dari dosen atau i.rr"g. kependidikan UM yangberstatus PNS atau Non pNS dengan syarat:

a. kualifikasi pendidikan minimat sa4ana atau Diploma IV;b. berusia minimal 25 Tahun.
c. bersedia tinggal di asram", a"r,
d. berbadan sehat jasmani dan rohani.

(4) Masa jabatan pembina asrama selama I (satu) tahun dan dapat diangkatkembali.
(5) Pengangkatan dan pemberhentian personalia pengelola asrama sebagaimanadimaksud pada pasal g ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

pENGHBTiNI ilr*ro

(1) penghuni asrama terdiri atas: 
Pasal 13

a. penghuni wajib; dan/atau
b. penghuni sukarela.

(2) Penghuni wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah pesertadidik yang diwajibkan bertempat tingg.t ai asrama berdasarkan peraturanyang berlaku.
(3) Penghuni sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalahpeserta didikyang mendapatkan hak tinggal di asrarna u.t." kemauan sendiridan memenuhi persyaratan khus.r. y.n[titentukan, yang terdiri atas:a' mahasiswa baru- jenjang S1 dan/atau D3 yang.bera-sat dari luar kotaMalang dan.dari keluarga tidak mampu secaia efonomi; danb. peserta didik umum.
(4) Banyaknya penghuni sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf asekurang-kurangnya 3oo/o (tiga puluh per seratus) dari sisa a.y. i.*p.rrrgyang tidak digunakan untuk penghuni wajib.
(5) Tata cara penerimaan calon p"nghrrrri suklrela diatur dalam peraturan yangdibuat oleh Kepala Divisi.

penghuni Asrama UM haru" rrr.or"ffi.t1r.."r"r'
a. peserta didik aktif UM;
b. sehat jasmani dan rohani;
c' bebas dari penyalahgunaan narkotika, psikotropika danlatau zat adiktifterlarang lainnya;
d. tidak sedang menderita penyakit menular yang berbahaya;e' sanggup mentaati peraturan dan tata tertib yang berhkl di ..r"*a; danf. persyaratan lain yang ditentukan oleh xepaL Divisi Asrama.



BAB V
PEMBINAAN PENGHUNI ASRAMA

Pasal 15
(1) Pembinaan penghuni asrama bertujuan untuk mendukung pencapaianprestasi akademik, nonakademik, dan pengembangan kepribadian.
(2) P-embinaan penghuni asrama dilaksanaka"n oleh Fengetota A"r".-", BagianKemahasiswaan, dan/atau unit pelaksana pendidik"riKh,r"rr".
(3) Pembinflan penghuni asramajterdiri atas:

a' pembinaan kehidupan berasrama yang dilaksanakan oleh pengelola
Asrama;

b. pembinaan kemahasiswaan yang
Kemahasiswaan; dan I atau

dilaksanakan oleh Bidang

c' pembinaan khusus sesuai.dengan program pendidikan yang diikuti olehpenghuni asrama yang dileiksanakan-oleh Unit pelaksana pendidikan
h.nusus.

(4) Pembinaan kehidupan berasrama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hurufa terdiri atas pengembangan bidang:
a. kepribadian akhlaq mulia;
b. sosial;
c. spiritual keagamaan;
d. seni dan olahraga; dan
e. kepedulian lingkungan.

(5) Pembinaan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf bterdiri atas pengembangan bidang:
a. penalaran dan keilmuan;
b. minat, bakat, dan kegemaran; dan
c. kepemimpinan.

(6) Pembinaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c terdiri ataspengembangan bidang yang terkait dengan pendidiku.r, i.hrr.rs yang diikuti
mahasiswa.

(7) P_embinaan penghuni asrama dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang
Kemahasiswaan dan Alumni.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN PENGHUNI ASRAMA

Penghuni asrama berhak:
a. mendapatkan layanan
b. menggunakan fasilitas
c. memberikan usul atau

dan

Pasal L6

sesuai dengan standar layanan asrama;
asrama sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
saran bagi perbaikan layanan dan fasilitas asrama;

d' menerima kembali uang jaminan asrama setelah berakhir masa tinggalnya
dikurangi tanggungan biaya kerusakan dan atau kehilangan fasilitas asrama
akibat dari kesalahan penghuni yang bersangkutan.

Pasal L7
Penghuni asrama berkewajiban:
a. mentaati segala peraturan dan tata tertib asrama;
b. mengikuti semua program pembinaan kehidupan
c. membayar biaya hunian asrama sesuai ketentuan
d. membayar uang jaminan asrama.

berasrama;
yang berlaku; dan



Pasal 18
Penghuni asrama dari peserta didik UM dllarang:a' melakukan perbuatan yang melangga, ,ro.-i kesusilaan, norma hukum danketertiban umum;
b. mencemarkan nama baik asrama UM; dan/atauc' bertindak yang membahayakan penghuni lain dan merusak fasilitasasrama.

ANGGARAN DAN 
B#NX'I-, 

u",oN ASRAMA

Pasal 19
(1) Kepala Divisi di.ba.1tu Kepala sub Divisi, menJrusun rencana anggaranpendapatan dan belanja asiama.
(2) Sumber pendapatan 

"-"r"-". berasal dari:
a. DIPA UM;
b. dana hunian asrama; dan/atau
c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

(3) Anggaran belanja asrama terdiri atas:
a. belanja investasi; dan
b. belanja operasional.

(4) Belanja investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dialokasikandari anggaran DIPA UM.
(5) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf bdialokasikan dari anggaran hunian asrama dan sumber lain yang sah.

Pasal 20
(1) Besarnya dana hunian yang harus dibayar penghuni disesuaikan denganjenis layanan yang diterima dari asrama.
(2) Besarnya tarif dana hunian dan uang jaminan asrama ditetapkan setiaptahun dengan Keputusan Rektor.

KETEIP*,BAiltll*n'

Pasal 2 1
(1) Penghuni asrama yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuansebagaimana dimaksud pada pasal lr dan is aik"rr"i sanksi berupa:a. peringatan lisan;

b. peringatan tertulis; dan/atau
c. pencabutan hak huni sebelum masanya seresai;

(2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksui pada ayat (1) huruf a dilaksanakanoleh Pembina Asrama dan dilaporkan t<epaaa Kepala dubdivisi.
(3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan

oleh Kepala subdivisi dan dilaporkan kepada Kepala'tiirri"i.
(4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksui pada ayat (l) huruf c dilaksanakanoleh Kepala Divisi setelah mendapat laporan 

-dan 
pertimbangan KepalaSubdivisi.

MASA TINGGAL frB^i6",NI ASRAMA

Pasal 22
(1) Penghuni yang .memenuhi persyaratan berhak tinggal di asrama dalamjangka waktu 1 (satu) tahun.
(2) Masa tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (r) dapat diperpanjangapabila:



a. tersedia kamar; atau
b' peserta didik yang bersangkutan dibutuhkan

pengelolaan asrama. .

untuk membantu

PENGHUNI AS RAM^ 3I?,",ASYARAKAT UMUM

(1) Asrama dapat menerima **roTilr'1r""r"rakat umum sesuai denganketentuan yang berlaku.
(2) Masa tinggal tamu dari masyarakat umum selama-lamanya 7 (tujuh) hari dandapat diperpanjang sesuai ketentuan.
(3) Ketentuan mengenai tamu dari masyarakat umum sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diatur oleh Ketua pengelola pusat Bisnis.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal24
Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, hak huni asrama yang diperolehpenghuni asrama UM berdasarkan peraturan s"u"tu-ny",.i"o ;erlaku sampaiberakhirnya masa hunian 2016 / 2OIT .

BAB XII
PENUTUP

Pasal 25
Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, peraturan RektorTahun 2013 tentang pedoman pengelolaan Asrama Mahasiswa
Negeri Malang Tahun 2ols dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Rektor ini mulai berlaku ii:l ?!^rr rditetapkan.

Nomor 21
Universitas

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 1 I Januari 2OIT

REKTOR,

TTD.

AH. ROFI'UDDIN
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro umum dan Keuangan,

r!
Amin Sidiq
NrP 1960 1101 1eB7oe1oo rlo,


