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TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN RAPAT DAN SIDANG SENAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KETUA SENAT UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Menimbang

Mengingat

: a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta universitas Negeri Malang,
ketentuan mengenai tata carapenyelengg araanrapat din sidang
Senat diatur dengan Peraturan Senat;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaarr
Nomor 71 Tahun 2012tentang statuta universitas Negeri Malang,
ketentuan mengenai tata cara rapat senat khusus diatur dengan
Peraturan Rektor;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan b, perlu menetapkan peraturan Senat tentang Tata cara
Penyelenggaraan Rapat dan Sidang Senal

: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran NegaraNomor
4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentartg pendidikan
Tinggi (Lembaran Negara Repubrik Indonesia iuh,m 2012 Nonnor
1 58);

3. Peraturan Pemerintah Nomor r7 Tahun 2010 tentang pengelolaan
dan Penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Repubtit
Indonesia Tahun 2010 Nom or 23; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor
17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyerenggaraan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia lahun 2010
Nomor II2; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);4. KeputusanPresidenNomor I52lMlTafum2OlO tentang
Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang;

5. Peraturan Menteri pendidikan dan KebudayaanNo-or 30 Tahun
2012 tentartg organisasi dan Tata Kerja universitas Negeri
Malang;

6. Peraturan Menteri pendidikan dan KebudayaarrNomor 71 Tahun
2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang;



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN SENAT I.INIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG TATA CARA PENYELENGGAITAJT{ RAPAT DA}T
SIDANG SENAT.

Pasal I

Senat UM yang selanjutnya disebut Senat merupakan organ yang menjalankan fungsi
pertimbangan dan pengawasan akademik UM.

Pasal 2

Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal l, Senat mempunyai tugas dan
wewenang:

a. memberikan pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor;

b. memberikan pertimbangan ketentuan akademik yang dirumuskan dan diusulkan oleh
Rektor tentang:
1. kurikulum;
2. persyaratan akademik untuk pemberian gelar akademik;
3. persyaratan akademik untuk pemberian penghargaan akademik;

c. memberikan pertimbangan nofina akademik yang diusulkan oleh Rektor dan mengawasi
penerapannya;

d' memberikan pertimbangan kode etik sivitas akademika yang diusulkan oleh Rektor dan
mengawasi pelaksanaannya;

e. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pengusulan lektor kepala dan gr6u
besar;

f. memberikan pertimbangan atas pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan
akademik;
memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etik4 dan
peraturan akademik oleh sivitas akademika kepada Rektor.
melakukan pengawasan pelaksanaan kurikulum;
melakukan pengawasan dan evaluasi pencapaian proses pembelajaran, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada tolok ukur yang diietapkan dalam
rencana strategis;

j. melakukan pengawasan penerapan ketentuan akademik.
k melakukan p"ngu*ur* pelaksanaan tata tertib akademik;
l. melakukan pengawasan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan akademik Rektor;
m. melakukan pengawasan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar

akademik, dan otonomi keilmuan;
n. melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen; dano' melakukan pengawasan kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi.
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i.

Pasal

(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang

/,,
J

sebagaiman dimaksud dalam pasal z, Senat

(2)
(3)
(4)
(s)
(6)

menyelenggarak an rapat atarr sidang.
Rapat Senat berupa Rapat Tertutup.
Sidang Senat berupa Sidang Terbuka.
R.apat Senat Tertutup dapat berupa Rapat Senat Rutin dan Rapat Senat Khusus.
Rapat Senat Rutin diselenggarakan oleh Senat atau oleh Komisi Senat.
Rapat Senat Khusus diselenggarakan oleh Senat untuk melakukan penyaringan Calon Rektor.



(7) Sidang Terbuka bersifat protokoler dan diselenggarakan dalam rangka promosi guru besar,
wisud4 promosi doktor kehormatan, dies natalir, a* lustrum.

Pasal 4

(1) Kuorum Rapat Senat Rutin adalah 213 (duapertiga) jumlah anggota Senat atau Komisi Senat
dalam pelaksaan tugas dan wewenang Senat:
a. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pengusulan guru besar;
b' memberikan pertimbangan atas pemberian atau pencabutin gelar dan penghargaan

akademik;
c' memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran etika dan peraturan

perundang-undangan.
(2) Kuorum Rapat Senat Rutin selain dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Senat

sebagaimana dimaksud padaayat(l) adalah % (satuperdua) ditambah r tlJrl dari jumtah
anggota Senat atau Komisi Senat.

(3) Apabila rapat tidak memenuhi kuorum, pimpinan rapat mengumumkan penundaan rapat
tersebut.

(4) Pengumuman penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah I
_ (satu) iam dari jadwal yang tertera dalam undangan rapit tersebut.

(5) Apabila rapat ditunda, maka rapat dengan acarayangsama dilaksanakan selambat-lambatnya
7 (tujuh) hari kerja tanpapersyaratan jumlah minimal Anggota Senat yang hadir

Pasal 5

TatacarcRapat Senat Khusus diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapatkan pertimbangan
Senat.

Pasal 6

(1) sidang Terbuka tidak memerlukan kuorum.
(2) Sidang Terbuka dapatpula dihadiri oleh pihak lain di

Ketua Senat.
luar anggota Senat atas undangan

(3) sidang Terbuka diatur, dibuka, dan ditutup oleh Ketua Senat.
(4) Dalam sidang Terbuka, Ketua senat dan Rektor memberikan sambutan.
(5) Sidang Terbuka dilaksanakan untuk pengukuhan guru besar oleh Ketua Senat dan

penganugerahan gelar doktor kehormatan dan wisuda lulusan oleh Rektor.

Pasal 7

(1) Rapat Senat dipimpin oleh Ketua Senat.
(2) Rapat Komisi Senat dipimpin oleh Ketua Komisi.
(3) Apabila Ketua berhalangan hadir, rapat dipimpin oleh Sekretaris.
(4) Apabila Ketua dan Sekretaris Senat berhalangan hadir, rapat Senat ditunda.
(5) Apabila Ketua dan Sekretaris Komisi Senat birhalangan hadir, Rapat Komisi Senat dapat

dilanjutkan dengan ketentuan jumlah anggota yang hidir telah memenuhi kuorum dengan
pimpinan salah seorang anggota Komisi Senaiberdasarkan kesepakatan anggota yang hadir.

Pasal 8

(1) Hasil Rapat senat dan Rapat Komisi senat direkam dalam notula rapat.
(2) Notula rapat disusun oleh Sekretaris.
(3) Notula rupatyangtelah ditandatangani Ketua dan/atausekretaris diadministrasikan oleh

Sekretaris Senat.
(4) Notula Rapat Senat diedarkan ke seluruh anggota Senat.
(5) Notula Rapat Komisi Senat diedarkan ke seluruh anggota Komisi Senat dengan tembusan

Ketua Senat.



Pasal 9

(1) Keputusan Rapat Senat dan Rapat Komisi Senat dilakukan dengan caxa musyawarahuntuk
mufakat.

(2) Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan
cara pemungutan suara.

(3) Pemungutan suara dilalilkan secara tertulis dan tertutup.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal Jitetapkan

Ditetapkan di Malang
pada tangg aI2 Januari 2Al4
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