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MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 052/KEP/I.3/D/2014

Tentang :
STATUTA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KENDARI
TAHUN 2013

Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah setelah:

MENIMBANG : 1. Bahwa Pengelolaan Universitas Muhammadiyah Kendari dalam
melaksanakan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah
merencanakan mengembangkan program, dan menyelenggarakan
kegiatan fungsional dipandang perlu disusun dalam bentuk STATUTA.

2. Bahwa STATUTA sebagaimana disebut pada dikrum 1 (satu) ditetapkan
dalam Ketetapan majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat
Muhammadiyah.

MENGINGAT : 1. Undang-undang RI. No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional

2. Undang-undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2005 tentang Dosen.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 85 Tahun 2008 tentang

Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan.
7. Peraturan Pemerintah RI No. 66 Tahun 2010 tentang Pengubahan atas

Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan.

8. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia (KKNI)

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 24 Tahun 2012
tentang Pendidikan Jarak Jauh.

10. Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke46 Tahun 2005 tentang
Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah.

11. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 86/SK-PP/IV-
B/I.C.1998 tentang Pedoman Hidup Islami Muhammadiyah.
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12. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PRN/I.0/B/2012
tentang Majelis Pendidikan Tinggi.

13. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012
tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

14. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan
Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan
Tinggi Muhammadiyah

15. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor:
275/KEP/I.0/D/2012 tertanggal 26 Muharram 1434 H/10 Desember
2012 M tentang Perubahan Susunan Pimpinan Majelis Pendidikan
Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2010-2015.

MEMPERHATIKAN : 1. Surat Rektor Universitas Muhammadiyah Kendari Nomor
51/II.3/AU/A/2014 tanggal 24 Jumadil Awal 1435 H/26 maret 2014 M
tentang Penyampaian Laporan Akhir Usulan rancangan Statuta dan
RAPB UMK.

2. Hasil keputusan rapat Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat
Muhammadiyah tanggal 8 April 2014.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

PERTAMA : Mengesahkan STATUTA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
KENDARI TAHUN 2013 sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini
sebagai salah satu panduan pengelolaan Universitas Muhammadiyah
Kendari, sebagai pengganti atas Statuta yang telah disahkan sebelumnya.

KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada Rektor Universitas Muhammadiyah
Kendari sebagai amanat.
Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan diperbaiki atau ditinjau
kembali, apabila terdapat kekeliuran.

Ditetapkan di : Yogyakarta
11 Jumadil Tsani 1435 H
11 April 2014 M

Ketua, Sekretaris,

TTD TTD

Dr. H. Chairil Anwar Muhammad Samsudin, S.Ag., M.Pd

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah kantor Yogyakarta dan Jakarta
2. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Tenggara
3. Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Kendari
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STATUTA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KENDARI

MUKADDIMAH

Bahwa sesungguhnya upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa adalah
amanah UUD 1945 agar tercapai peningkatan kualitas manusia Indonesia seutuhnya,
jasmaniah dan rohaniah, harkat dan martabatnya dalam rangka mewujudkan manusia
Indonesia yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam
mengejawantahkan cita-cita luhur tersebut, ditetapkan sistem pendidikan nasional
sebagai upaya yang terpadu di bidang pendidikan yang berakar pada kebudayaan
bangsa di dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia.Bahwa untuk
mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional, diperlukan otonomi dalam
pengelolaan pendidikan formal dengan menerapkan manajemen berbasis otonomi
perguruan tinggi pada pendidikan tinggi.

Otonomi dalam pengelolaan pendidikan nasional dapat diwujudkan, jika
penyelenggaraan pendidikan formal dan/atau satuan pendidikan formal, yang
berfungsi memberikan pelayanan yang adil dan bermutu kepada peserta didik,
berprinsip nirlaba, akan tetapi dapat mengelola dana secara mandiri untuk
mewujudkan satuan pendidikan tersebut.Bahwa Universitas Muhammadiyah Kendari
adalah Perguruan Tinggi Swasta yang merupakan bagian integral dari sistem
pendidikan nasional dan pembangunan nasional serta pembangunan daerah Sulawesi
Tenggara.

Sebagai salah satu PTS di Sulawesi Tenggara Universitas Muhammadiyah
Kendari berdiri melalui prakarsa Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Tenggara
yang di awali dengan pembentukan Badan Pendiri UMK. Badan Pendiri Universitas
Muhammadiyah Kendari (UMK) dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan
Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Tenggara Nomor: 265/SK-PW/I.A/1.b/2000
tertanggal 24 Dzulqaidah 1418 H/01 Maret 2000 M tentang Pengesahan Badan
Pemrakarsa Pendiri Universitas Muhammadiyah Kendari (UMK).Setelah lima bulan Tim
tersebut di atas belum maksimal dalam menjalankan tugasnya sehingga Pimpinan
Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Tenggara kembali menerbitkan Surat Keputusan
dengan Nomor : 330/SK-PW/I.A/1.a/2000 tertanggal 15 September 2000 tentang
Perubahan Nama dan Penyempurnaan Personil Badan Pemrakarsa dan Pendiri menjadi
Badan Pendiri Universitas Muhammadiyah Kendari.

Secara definitif Izin Operasional Universitas Muhammadiyah Kendari
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 149/D/O/2001
Tanggal 30 Agustus 2001, tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program-Program
Studi dan Pendirian Universitas Muhammadiyah Kendari yang diselenggarakan oleh
Majelis Pendidikan Tinggi Muhammadiyah/Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi
Tenggara di Sulawesi Tenggara. Program Studi yang disetujui terdiri dari 11 Program
Studi Sarjana dengan 7 Fakultas.Seiring dengan pengembangan catur dharma, maka
pada Tahun 2004 Universitas Muhammadiyah Kendari membuka Fakultas  Agama
Islam dengan Pogram Studi Pendidikan Agama Islam (S-1) dan Diploma II Pendidikan
Guru SDI/MI, serta Program Studi Diploma II Pendidikan Guru Taman Kanak-Kanak
(PGTK) dibawah naungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.  Pada tahun 2006
Universitas Muhammadiyah Kendari kembali membuka program studi baru jenjang
sarjana yaitu Pendidikan Bahasa Inggris, dan pada tahun 2007 dibuka Program Studi
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PG-PAUD) dan Pendidikan Luar Sekolah
(PLS), hingga saat ini UMK menyelenggarakan 13 Program Studi dengan 8 Fakultas.
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Universitas Muhammadiyah Kendari mendukung dan menjalankan sepenuhnya
tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan
manusia Indonesia seutuhnya; manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa dan berahlakul karimah, memiliki pengetahuan dan keterampilan,
kesehatan jasmaniah dan rohaniah, kepribadian yang mantap serta rasa tanggung
jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Sebagai amal usaha persyarikatan Muhammadiyah, UMK memegang teguh
amanah dan cita-cita persyarikatan Muhammadiyah mewujudkan masyarkat Islam
yang sebenar-benarnya dengan mengembang visi pendidikan Muhammadiyah. Untuk
maksud tersebut maka disusunlah Statuta Universitas Muhammadiyah Kendari yang
merupakan pedoman dasar dalam merencanakan, mengembangkan program dan
menyelenggarakan kegiatan fungsional Universitas Muhammadiyah Kendari.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam statuta ini yang dimaksud dengan:
1. Statuta Universitas Muhammadiyah Kendari, selanjutnya disebut Statuta, adalah

pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk
merencanakan, mengembangkan program, dan menyelenggarakan kegiatan
fungsional sebagai rujuka pengembangan peraturan umum, peraturan akademik
dan prosedur operasional sesuai dengan tujuan universitas.

2. Rencana Induk Pengembangan (RIP) adalah perencanaan pengelolaan akademik
dan fisik jangka panjang selama minimal 20 tahun.

3. Rencana Strategis (Renstra) adalah perencanaan program dan penganggaran
jangka menengah selama 4 tahun.

4. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun (RKAT) adalah perencanaan program dan
penganggaran jangka pendek yang dibuat setiap tahun.

5. Persyarikatan Muhammadiyah yang selanjutnya disebut dengan Muhammadiyah
adalah gerakan Islam dan dakwah amar maruf nahi mungkar dan tajdid, berasas
Islam dan bersumber pada Al-Qur’an dan As-Sunnah. Persyarikatan
Muhammadiyah adalah Badan Hukum berdasar Besluit Pemerintah Hindia Belanda
No. 81 tahun 1914, serta Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-
88.AH.01.07 Tahun 2010.

6. Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Muhammadiyah (BP-PTM) adalah
Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang kewenangan pelaksanaannya dilimpahkan
kepada Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

7. Majelis Pendidikan Tinggi (Majelis Dikti) adalah unsur pembantu Pimpinan Pusat
Muhammadiyah di bidang pendidikan tinggi.

8. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) adalah Pimpinan Wilayah
Muhammadiyah Sulawesi Tenggara.

9. Badan Pembina Harian (BPH) adalah badan yang dibentuk oleh Pimpinan Pusat
Muhammadiyah untuk melaksanakan secara langsung tugas BP-PTM sehari-hari
dalam penyelenggaraan UMK.

10. Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Kendari yang disingkat UMK.
11. UMK adalah perguruan tinggi swasta milik persyarikatan Muhammadiyah yang

secara resmi berdiri pada tanggal 3 September 2001, berdasarkan Surat
Keputusan Mentri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 149/D/O/2001
tanggal 30 Agustus 2001 yang berkedudukan di Kendari Ibukota Provinsi Sulawesi
Tenggara atas usul Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Tenggara.
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12. Senat akademik universitas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi pada
tingkat universitasyang menjalankan fungsi memberi pertimbangan dan
melakukan pengawasan terhadap Rektor dalam pelaksanaan Catur Dharma
perguruan tinggi dan otonomi perguruan tinggi bidang akademik.

13. Senat akademik fakultas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi pada
tingkat fakultas.

14. Dosen adalah pegawai pada universitas yang bertugas sebagai pendidik
profesional dan ilmuwandengan tugas utama
mentransformasikan,mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan,
teknologi,seni, Al-Islam dan Kemuhammadiyahan melalui Pendidikan,Penelitian,
dan Pengabdian kepada Masyarakat.

15. Tenaga kependidikan adalah pegawai universitas yang terdiri dari tenaga
penunjang akademik dan pelaksana administrasi.

16. Rektor adalah pimpinan universitas.
17. Dekan adalah pimpinan fakultas dalam lingkup universitas.
18. Sivitas akademika adalah kesatuan yang terdiri dari dosen dan mahasiswa.
19. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan menempuh pendidikan di

universitas.
20. Alumni adalah seseorang yang telah menyelesaikan studi pada jenjang pendidikan

tertentu.
21. Pemerintah adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan atau

Kementerian Agama Republik Indonesia.
22. Pendidikan akademik adalah pendidikan sarjana dan sekolah pascasarjana yang

diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu.
23. Pendidikan profesi adalah pendidikan yang diselenggarakan terutama pada

kesiapan menerapkan keahlian tertentu.
24. Pendidikan vokasi adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk

memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.
25. Catur Dharma UMK adalah nilai dan kegiatan utama yang diemban oleh perguruan

tinggi yang meliputi bidang pendidikan dan pembelajaran, penelitian dan
pengembangan, pengabdian kepada masyarakat, dan pembinaan ketakwaan dan
pembinaan ahlakul karimah.

26. Busana akademik UMK adalah busana yang dipakai anggota senat dan wisudawan
secara formal dalam upacara rapat senat terbuka.

27. Kopertis Wilayah IX adalah Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah Sulawesi.
28. Kopertais VIII adalah Koordinasi Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta Wilayah

Sulawesi, Maluku dan Papua.

BAB II
VISI, MISI DAN TUJUAN

Pasal 2
Visi

Visi UMK adalah "Tahun 2022 menjadi perguruan tinggi yang memiliki keunggulan
(exellences) dalam sains, teknologi, seni, budaya, dan sumberdaya  manusia yang
memiliki daya saing tinggi, bertakwa dan berakhlaqul karimah"
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Pasal 3
Misi

Misi UMK tahun 2022 adalah:
a. Menyelengarakan dan mengembangkan pendidikan dan pengajaran yang unggul

dan bersaya saing.
b. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian dengan prinsip inovasi

berkelanjutan dalam skala nasional.
c. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dan

kerjasama demi kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat.
d. Membangun tatakelola kelembagaan dan mengembangkan pembinaan Al-Islam dan

Kemuhammadiyahan.

Pasal 4
Tujuan

Terselenggaranya catur dharma pendidikan tinggi Muhammadiyah dalam bidang
Pendidikan dan Pembelajaran, Penelitian dan Pengembangan, Pengabdian kepada
Masyarakat, serta Al-Islam dan Kemuhammadiyahan dalam rangka mencapai tujuan
pendidikan tinggi Muhammadiyah, meliputi:
a. Menghasilkan lulusan yang kompeten, unggul dan memiliki daya saing sesuai

dengan kebutuhan dan tuntutan zaman dalam mengembangkan ilmu pengetahuan
dan teknologi.

b. Menghasilkan penelitian dengan inovasi secara berkelanjutan berskala nasional yang
bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

c. Mewujudkan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat bagi dunia usaha
dan masyarakat luas.

d. Mewujudkan UMK sebagai pusat gerakan dakwah dalam menghasilkan sumberdaya
manusia bertaqwa dan berakhlaqul karimah.

BAB III
IDENTITAS

Pasal 5
Lambang, Logo, Bendera, Hymne dan Mars

1. Lambang UMK berbentuk lingkaran tameng dengan sisi lima, yang berisikan tulisan
arab kalimat syahadat melingkar, tulisan Muhammadiyah dalam gambar matahari
cerah (lambang Muhammadiyah), dikitari oleh untaian padi dan kapas. Di
sekeliling kiri atas dan kanan padi kapas tertulis Universitas Muhammadiyah dan di
bawahnya tertulis Kendari.

2. Lambang sebagaimana yang dimkasud pada ayat (1), sebagai berikut :

3. Makna lambangsebagaimana yang dimkasud pada ayat (1) adalah :
a) Segi lima, mempunyai makna membentuk insan akademisi/profesional yang

berjiwa Islam, berguna bagi agama, masyarakat, bangsa dan negara.
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b) Padi dan kapas, mempunyai makna memberikan manfaat bagi kesejahteraan
bangsa dan negara.

c) Simbol Muhammadiyah mempunyai makna bahwa UMK mengemban visi dan
misi Persyarikatan Muhammadiyah.

d) Warna hijau melambangkan kemakmuran dan keislaman, warna kuning emas
melambangkan hidmat keilahian dan keilmuan.

e) Logo Universitas Muhammadiyah berwarna dasar hijau kuning emas.
5. Bendera universitas berwarna dasar hijau kuning emas dengan lambang Universitas

Muhammadiyah Kendari berwarna kuning emas bertuliskan Universitas
Muhammadiyah Kendari dengan huruf arab warna kuning,  padi warna kuning,
dan kapas warna putih.

6.  Bendera fakultas dibedakan dengan warna dasar sebagai berikut:
a) Fakultas Teknik : Merah Hati
b) Fakultas Pertanian : Coklat
c) Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan : Biru Laut
d) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik : Kuning
e) Fakultas Hukum : Merah
f) Fakultas Ekonomi : Hijau Muda
g) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidkan : Biru Benhur
h) Fakultas Agama Islam : Hijau

7.Hymne UMK berjudul Hymne Universitas Muhammadiyah Kendari.
8. Mars UMK berjudul Mars Universitas Muhammadiyah Kendari.

Pasal 6
Busana Akademik

1.Busana akademik UMK dipakai pada upacara-upacara resmi universitas yang terdiri
dari busana Rektor, Dekan, Guru Besar, Anggota Senat, Wisudawan/wisudawati,
Koordinator Komisariat (Korkom) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Majelis
Perwakilan Mahasiswa, dan Badan Eksekutif Mahasiswa.

2.  Busana Rektor terdiri atas:
a) Topi berbentuk segi lima berwarna hitam dengan kucir berwarna kuning

(chrome yellow).
b) Toga berwarna hitam dengan strip beludru yang berwarna hijau kuning emas.
c) Kalung berisi untaian lambang universitas yang terbuat dari logam perak

dengan warna kuning emas.
4. Busana Dekan terdiri atas:

a) Topi berbentuk segi lima berwarna hitam dengan kucir berwarna kuning
(chrome yellow).

b) Toga berwarna hitam dengan strip beludru yang berwarna sesuai warna
masing-masing fakultas.

c) Kalung berisi untaian lambang universitas yang terbuat dari logam perak
dengan warna putih.

5. Busana Guru Besar terdiri atas:
a) Topi berbentuk segi lima berwarna hitam dengan kucir berwarna kuning

(chrome yellow).
b) Toga berwarna hitam dengan strip beludru yang berwarna sesuai warna

masing-masing fakultas.
c) Kalung berisi untaian lambang universitas yang terbuat dari logam perak

dengan warna putih, dengan pita kain yang warnanya disesuaikan dengan
warna masing-masing fakultas.
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6. Busana Anggota Senat terdiri atas:
a) Topi berbentuk segi lima berwarna hitam dengan kucir berwarna kuning

(chrome yellow).
b) Toga berwarna hitam dengan strip beludru yang berwarna sesuai warna

masing-masing fakultas, tanpa kalung.
7. Busana Wisudawan/wisudawati;

a) Topi berbentuk segi lima berwarna hitam dengan kucir berwarna hitam.
b) Toga berwarna hitam, selempang leher untuk program sarjana dengan warna

dasar kuning (chrome yellow) strip yang berwarna sesuai warna masing-masing
fakultasdengan ukuran lebar 3 (tiga) cm.

c) Kalung berisi  lambang universitas yang terbuat dari tembaga berwarna kuning
dengan pita kain yang warnanya disesuaikan dengan warna masing-masing
fakultas

8. Busana Koordinator Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) terdiri
atas:
a) Peci nasional berwarna hitam.
b) Jas IMM warna merah hati dengan lambang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah

terletak pada saku sebelah kiri
9. Busana Majelis Perwakilan Mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa tingkat

Universitas :
a) Peci nasional berwarna hitam.
b) Jas almamater warna merah hati dengan lambang UMK terletak pada saku

sebelah kiri.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal  7
Penyelenggaraan Pendidikan

1. UMK menyelenggarakan program pendidikan akademik, pendidikan profesi dan
pendidikan vokasi dalam berbagai jenjang dan jenis disiplin ilmu pengetahuan,
teknologi, seni dan budaya sesuai dengan wacana keilmuan dan keislaman.

2. Penyelenggaraan program pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
menggunakan Satuan Kredit Semester (SKS) yang aturan pelaksanaannya
dituangkan dalam Buku Pedoman Pendidikan.

3. Satu tahun akademik terdiri atas dua semester, dimulai bulan September dan
diakhiri bulan Agustus.

4. Penerimaan mehasiswa baru dilaksanakan setiap awal tahun akademik, dan dapat
pula dilaksanakan setiap awal semester.

5. Upacara wisuda diselenggarakan satu dan/atau dua kali dalam satu tahun
akademik.

Pasal 8
Bahasa Pengantar

1. Bahasa pengantar dalam perkuliahan adalah bahasa Indonesia.
2. Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sesuai dengan

kepentingan program studi, atau kepentingan lain yang menunjang kegiatan-
kegiatan akademik.

3. Bahasa Daerah dapat dipakai sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan untuk
menyampaikan pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan bahasa
daerah itu.
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Pasal 9
Model dan Metode Pembelajaran

1. Model dan metode pembelajaran diselenggarakan melalui proses pembelajaran
dengan mengembangkan kemampuan belajar mandiri.

2. Penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan model-
model pembelajaran.

3. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran diselenggarakan perkuliahan secara
proporsional di kelas dan perkuliahan di luar kelas.

Pasal 10
Kurikulum

1. Penyelenggaraan pendidikan tinggi dilaksanakan dalam program-program studi
atas dasar kurikulum yang disusun oleh UMK dengan mengacu pada standar
nasional pendidikan dan sistem pendidikan perguruan tinggi Muhammadiyah.

2. Kurikulum memuat semua mata kuliah yang secara potensial dapat menghasilkan
lulusan menurut ciri khas yang terkait dengan gelar akademik dan/atau sebutan
profesional.

3. Kurikulum yang menjadi dasar penyelenggaraan program studi terdiri atas:
kurikulum inti,  kurikulum institusional, dan Kurikulum Al-Islam dan
Kemuhammadiyahan (AIK).

4. Kurikulum inti merupakan kelompok bahan kajian dan pelajaran yang harus
dicakup dalam satu program studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku
secara nasional.

5. Kurikulum inti terdiri atas, kelompok:
a) Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) adalah kelompk bahan kajian

dan pelajaran untuk mengembangkan manusia berbudi luhur dan mempunyai
rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

b) Mata kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) adalah kelompok bahan kajian
dan pelajaran yang ditujukan terutama untuk memberikan landasan
penguasaan ilmu dan keterampilan tertentu.

c) Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB) adalah kelompok bahan kajian dan
pelajaran yang ditujukan untuk menghasilkan tenaga ahli dengan kekaryaan
berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai.

d) Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB) adalah kelompok bahan kajian dan
pelajaran yang bertujuan menghasilkan tenaga ahli dengan kekaryaan
berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai.

e) Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) adalah kelompok bahan kajian
dan pelajaran yang diperlukan seseorang untuk berkehidupan bermasyarakat
sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.

6. Kurikulum institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan mata kuliah yang
merupakan bagian dari kurikulum pendidikan tinggi, yang terdiri atas keseluruhan
atau sebagian dari kelompok ilmu dalam kurikulum inti, yang disusun dengan
memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta  ciri khas UMK.

7. Kurikulum Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) merupakan sejumlah bahan
kajian dan pelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyahan sesuai dengan ketentuan
Majelis Pendidikan Tinggi.

Pasal 11
Ijazah

1. Ijazah adalah surat tanda bukti keberhasilan studi yang diberikan kepada alumni
yang telah menyelesaikan semua persyaratan kelulusan pendidikan akademik,
profesi dan vokasi.
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2. Lulusan pendidikan akademik, profesi dan vokasi berhak menggunakan gelar
akademik, gelar profesi, dan gelar vokasi.

3. Ijazah pendidikan akademik, profesi dan vokasi, ditulis dalam bahasa Indonesia dan
bahasa Inggris dengan bentuk, ukuran, dan redaksi berdasarkan ketentuan
perundangan yang berlaku, dan ditandatangani oleh Dekan/Direktur Sekolah
Pascasarjana/Ketua program diploma masing-masing dan Rektor.

4. Setiap ijazah disertai transkrip nilai hasil studi yang ditulis dalam bahasa Indonesia
dan dapat ditulis dalam bahasa Inggris/bahasa lain sesuai dengan kebutuhan dan
ditandatangani oleh Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana/Ketua program diploma
masing-masing dan Rektor.

BAB V
KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DANOTONOMI

KEILMUAN

Pasal 12
Kebebasan Akademik

1. Kebebasan akademik adalah kebebasan dosen dan mahasiswa (sivitas akademika)
untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan tekhnologi secara
bertanggung jawab melalui kegiatan pendidikan, pembelajaran dan penelitian serta
pengembangan keislaman dan kemuhammadiyahan.

2. Pimpinan universitas mengupayakan dan menjamin agar setiap sivitas akademika
dapat melaksanakan kebebasan akademik dalam rangka pelaksanaan tugas dan
fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi yang berahlaqul karimah.

Pasal 13
Kebebasan Mimbar Akademik

1. Kebebasan mimbar akademik adalah wewenang guru besar dan atau dosen yang
memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan
bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu
pengetahuan dan cabang ilmu pengetahuan yang dimiliki.

2. Pimpinan universitas dapat mengijinkan penggunaan sumberdaya universitas dalam
rangka pelaksanaan kegiatan kebebasan mimbar akademik, sepanjang tidak
bertentangan dengan norma-norma yang berlaku.

Pasal 14
Otonomi Keilmuan

1. Otonomi keilmuan adalah kebebasan yang dimiliki universitas untuk mengupayakan
terlaksananya kegiatan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi,
seni dan budaya atas dasar norma dan kaidah keilmuan dan keislaman.

2. UMK maupun sivitas akademikanya secara mandiri tidak dibatasi untuk menetapkan
arah dan sasaran pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya,
dan pengembangan ahlaqul karimah, sepanjang tidak bertentangan dengan norma
dan kaidah keilmuan, serta kepentingan dan kesejahteraan umum.

3. Perwujudan otonomi keilmuan universitas dirumuskan oleh senat universitas.

BAB VI
GELAR AKADEMIK, GELAR PROFESI, GELAR VOKASI DAN PENGHARGAAN

Pasal 15
Lulusan UMK berhak menggunakan gelar akademik, gelar profesi, dan gelar vokasi,
serta penghargaan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
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BAB VII
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 16
Organisasi Universitas

Organisasi universitas terdiri atas:
a) Perangkat Penyelenggara: Badan Penyelenggara (BP) dan Badan Pembina Harian

(BPH).
b) Senat akademik universitas.
c) Unsur Pimpinan Universitas: Rektor dan Wakil Rektor.
d) Unsur Pelaksana Akademik: fakultas, sekolah pascasarjana, dan lembaga yang

terkait langsung dengan catur dharma.
e) UnsurPelaksana Administrasi: biro administrasi.
f) Unsur Penunjang Akademikadalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang terdiri dari:

laboratorium, perpustakaan, penerbitan, Pusat Dokumentasi dan Pengendali
Informasi (PDPI), Bahasa, Poliklinik, Baca Tulis Al-Qur’an,dan kewirausahaan, unsur
penunjang lain sesuai dengan pengembangan universitas.

Pasal 17
Badan Penyelenggara

1. Badan Penyelenggara (BP) UMK adalah Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang
kewenangan pelaksanaannya dilimpahkan kepada Majelis Dikti Pimpinan Pusat
Muhammadiyah.

2. Pimpinan Pusat Muhammadiyah merupakan pendiri, pemilik, dan penyelenggara
UMK serta menetapkan kebijakan penyelenggaraan UMK.

Pasal 18
Pimpinan Wilayah Muhammadiyah

Pimpinan Wilayah Muhammadiyah melaksanakan kebijakan Pimpinan Pusat
Muhammadiyah dalam penyelenggaraan universitas.

Pasal 19
Badan Pembina Harian

1. Badan Pembina Harian dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Pimpinan
Pusat Muhammadiyah.

2. Badan Pembina Harian berfungsi mewakili Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk
melaksanakan tugas:
a) Memberi arah dan pertimbangan kepada pimpinan dalam mengelola

universitas.
b) Bersama pimpinan UMK menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja

Tahunan.
c) Bersama pimpinan UMK dan menyusun Rencana Induk Pengembangan (RI)

dan Statuta universitas.
d) Membuat laporan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

3. Badan Pembina Harian berwenang:
a) Mengangkat dan memberhentikan dosen dan tenaga kependidikan tetap atas

usul Pimpinan UMK.
b) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan UMK
c) Melakukan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan

di UMK.
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4. Badan Pembina Harian terdiri atas:
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.
5. Susunan Badan Pembina Harian sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan

sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang yang terdiri dari unsur Ketua, Sekretaris,
Bendahara dan Anggota.

6. Pengangkatan, pemberhentian, dan perubahan anggota Badan Pembina Harian
UMK ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah atas usul pimpinan UMK
bersama Pimpinan Wilayah Muhammadiyah SulawesiTenggara melalui Majelis
Pendidikan Tinggi(sebagaimana diatur dalam Pedoman PTM pasal 7 ayat 6).

7. Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) perlu memperhatikan pertimbangan
Pimpinan Persyarikatan di tempat/domisili UMK.

8. Keanggotaan Badan Pembina Harian diberhentikan dan/atau dilakukan perubahan
karena masa jabatan berakhir, pengunduran diri, meninggal dunia, atau
berhalangan tetap.

9. Keanggotaan Badan Pembina Harian pada masa jabatannya dapat dilakukan
perubahan karena pengunduran diri, meninggal dunia,atau berhalangan tetap.

10. Ketentuan jabatan Badan Pembina Harian diatur sebagai berikut:
a) Masa jabatan Badan Pembina Harian 4 (empat) tahun;
b) Ketua Badan Pembina Harian tidak boleh dijabat oleh Ketua Pimpinan Wilayah

Muhammadiyah Sulawesi Tenggara dan Ketua Pimpinan Persyarikatan di
bawahnya;

c) Ketua Badan Pembina Harian dapat dijabat oleh orang yang sama maksimal
dua kali masa jabatan;

d) Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota Badan Pembina Harian tidak boleh
merangkap unsur pimpinan UMK dan Badan Pembina Harian Amal Usaha
Muhammadiyah lainnya.

11. Pimpinan Pusat Muhammadiyah dapat mengambil kebijakan lain dalam hal tidak
terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), ayat (8),
ayat (9), dan ayat (10) demi kemaslahatan Persyarikatan.

Pasal 20
Senat Akademik Universitas

1. Senat akademik universitas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi
pada UMK.

2. Senat akademik universitas terdiridari Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur Sekolah
Pascasarjana, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
(LPPM), Kepala Perpustakaan, Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LJM),  Guru Besar
Tetap aktif, dan 1 (satu) orang wakil dosen tetap setiap program studi.

3. Senat akademik universitas dipimpin oleh seorang Ketua didampingi seorang
sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.

4. Senat akademik universitas dapat memberi gelar Doktor kehormatan (DR Honoris
Causa) kepada seseorang yang telah berjasa luar biasa dalam pengembangan
keilmuan dan kemanusiaan serta misi Persyarikatan.

5. Senat akademik universitasdapat memberikan penghargaan tanda jasa kepada
anggota masyarakat yang telah berjasa terhadap pengembangan universitas.

6. Senat  dalam menjalankan tugas pokoknya berlandaskan pada prinsip dan dan
ideologi Muhammadiyah.
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7. Tatacara pengambilan keputusan dalam rapat senat Universitas dilakukan
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila kesepakatan tidak tercapai,
keputusan diambil dengan suara terbanyak.

8. Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam keadaan tertentu dapat mengambil
kebijakan lain tentang pimpinan dan keputusan Senat demi kemaslahatan
Persyarikatan.

Pasal 21
Tugas Pokok Senat Akademik Universitas

1. Merumuskan kebijakan dan pengembangan universitas.
2. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik, kecakapan, serta kepribadian

sivitas akademika.
3. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan akademik universitas.
4. Menilai pertanggungjawaban pimpinan universitas dan pelaksanaan kebijakan

akademik yang telah ditetapkan
5. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar

akademik, dan otonomi keilmuan.
6. Memberi pertimbangan kepada penyelenggaran perguruan tinggi berkenaan dengan

calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Rektor Universitas dan dosen
yang dicalonkan memangku jabatan akademik di atas lektor.

7. tata kerja Senat akademik universitas secara terinci diatur dengan ketentuan
tersendiri.

Pasal 22
Rektor

1. Universitas dipimpin oleh seorang Rektor dan dibantu oleh sekurang-kurangnya 3
(tiga) Wakil Rektor.

2. Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah atas usul
Majelis Pendidikan Tinggi.

3. Rektor bertanggung jawab kepada Majelis Pendidikan Tinggi.
4. Dalam hal Rektor berhalangan tidak tetap, Wakil Rektor Bidang Akademik bertindak

sebagai Pelaksana Harian Rektor.
5. Dalam hal Rektor berhalangan tetap, Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengangkat

Pejabat Rektor sebelum diangkat Rektor definitif atas usul Majelis Pendidikan Tinggi.

Pasal 23
Tugas Rektor

1. Menentukan kebijakan dan memimpin penyelenggaraan pendidikan dan
pembelajaran, penelitian dan pengembangan, pengabdian pada masyarakat, serta
Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.

2. Memimpin, membina dan mengembangkan dosen, tenaga kependidikan dan
mahasiswa.

3. Mengangkat dan memberhentikan Dekan, Wakil Dekan dan Ketua Prodi atas usul
Dekan melalui pertimbangan Senat Fakultas.

4. Mengangkat dan memberhentikan Direktur dan Wakil Direktur, Kepala/Ketua
Lembaga, Ketua Unit Kerja, dan Kepala Biro.

5. Membuat keputusan, prosedur, mekanisme, dan tata cara rekrutmen dosen dan
tenaga kependidikan bersama BPH.
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Pasal 24
Wakil Rektor

1. Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Pendidikan Tinggi atas usul
Rektor melalui pertimbangan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dalam hal Al-Islam
dan Kemuhammadiyahan, serta melalui pertimbangan Senat Akademik Universitas
dalam hal kepemimpinan.

2. Wakil Rektor bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 25
Tugas Wakil Rektor

1. Wakil Rektor I: membantu tugas Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan
pendidikan dan pembelajaran, penelitian dan pengembangan, pengabdian kepada
masyarakat, pembinaan dan pengembangan dosen serta Al Islam dan
Kemuhammadiyahan.

2. Wakil Rektor II: membantu tugas Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan
bidang administrasi umum, kepegawaian dan keuangan,pembinaan dan
pengembangan tenaga kependidikan.

3. Wakil Rektor III: membantu tugas Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan
kemahasiswaan dan alumni.

Pasal 26
Fakultas

1. Fakultas adalah unit pelaksana kegiatan akademik program sarjana, profesi dan
vokasi.

2. Fakultas dipimpin oleh seorang Dekan yang bertanggung jawab kepada Rektor.
3. Unsur-unsur fakultas adalah  Program Studi, Unit Penjaminan Mutu (UPM), Unit

Perpustakaan, Unit Laboratorium, kelompok dosen dan tenaga kependidikan.
4. Untuk menunjang kegiatan pendidikan dan pembelajaran, penelitian, pengabdian

kepada masyarakat, pembinaan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, maka fakultas
dapat membentuk pusat studi.

Pasal 27
Senat Fakultas

1. Senat Fakultas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi tingkat fakultas.
2. Senat Fakultas terdiri dari guru besar tetap aktif,  Dekan, Wakil Dekan, Ketua

Program Studi, Kepala Unit Penjaminan Mutu, Kepala Unit Perpustakaan, Kepala
Unit Laboratorium, dan 1 (satu) orang wakil dosen tetap setiap Program Studi.

3. Keanggotaan senat wakil dosen tetap dipilih dari dan oleh dosen masing-masing
Program Studi.

4. Senat Fakultas dipimpin oleh seorang Ketua didampingi seorang sekretaris yang
dipilih dari dan oleh anggota.

5. Tata kerja Senat Fakultas diatur dengan ketentuan tersendiri

Pasal 28
Tugas Pokok Senat Fakultas

1. Memberikan usulan kepada pimpinan universitas/fakultas dalam hal pencalonan
pimpinan fakultas dan program studi.

2. Merumuskan kebijakan akademik fakultas.
3. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan, serta

kepribadian sivitas akademika tingkat fakultas.
4. Merumuskan norma dan tolok ukur pelaksanaan akademik fakultas.
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5. Menilai pertanggungjawaban pimpinan fakultas atas pelaksanaan kebijakan
akademik.

6. Memberikan persetujuan atas pengusulan jabatan akademik Asisten Ahli dan Lektor.

Pasal 29
Dekan

1. Fakultas dipimpin oleh seorang Dekan dan dibantu oleh Wakil Dekan.
2. Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Senat Fakultas.
3. Dekan bertanggung jawab kepada Rektor.
4. Dalam hal Dekan berhalangan tidak tetap, Wakil Dekan bertindak sebagai Pelaksana

Harian Dekan.
5. Dalam hal Dekan berhalangan tetap, Rektor mengangkat Pejabat Dekan sebelum

mengangkat Dekan definitif.

Pasal 30
Tugas Dekan

1. Menyusun dan melaksanakan Rencana Strategis yang hendak dicapai dalam masa
jabatannya;

2. Menyusun Program Kerja dan Anggaran Tahunan Fakultas;
3. Melaksanakan pengembangan pendidikan tinggi sesuai kompetensinya;
4. Mengkoordinasikan dan memantau kegiatan pendidikan;
5. Mengkoordinasikan dan memantau penelitian untuk pengembangan ilmu

pengetahuan, teknologi, seni dan budaya;
6. Mengkoordinasikan dan memantau kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
7. Melaksanakan kerja sama bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada

masyarakat dengan pihak lain di dalam dan luar negeri;
8. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama dengan pihak lain;
9. Melaksanakan pembinaan sivitas akademika;
10. Melakukan pembinaan karier dan kesejahteraan Dosen, Tenaga Penunjang

Akademik, dan Tenaga Kependidikan;
11. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja Dosen, Tenaga Penunjang Akademik,

dan Tenaga Kependidikan;
12. Melaksanakan urusan tata usaha;
13. Menelaah pembukaan program studi baru di berbagai strata pendidikan;
14. Menyelenggarakan hubungan masyarakat;
15. Menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan kepada Rektor setelah mendapat

penilaian Senat Fakultas.

Pasal 31
Wakil Dekan

1. Wakil Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan.
2. Wakil Dekan bertanggung jawab kepada Dekan.
3. Jumlah Wakil Dekan disesuaikan dengan kebutuhan fakultas.

Pasal 32
Program Studi

1. Program Studi adalah unsur pelaksana akademik pada fakultas.
2. Program Studi dipimpin oleh seorang ketua yang berasal dari Dosen Tetap Aktif.
3. Ketua Program Studi bertanggung jawab kepada Dekan.
4. Ketua Program Studi  diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan

melalui pertimbangan Senat Fakultas.
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7. Fungsi, tata kerja, dan rincian tugas Ketua Program Studi diatur dalam ketentuan
tersendiri.

Pasal 33
Laboratorium dan Unit Laboratorium

1. Laboratorium adalah unit sumberdaya dasar bagi pengembangan disiplin ilmu
pengetahuan, teknologi, seni dan budaya.

2. Laboratorium dikoordinir oleh Universitas, sedangkan Unit Laboratorium dikoordinir
oleh Fakultas.

3. Laboratorium dan Unit Laboratorium terdiri dari Laboratorium Dasar dan
Laboratorium Pengembangan.

4. Laboratorium dan Unit Laboratorium dipimpin oleh seorang Kepala yang berasal dari
dosen yang keahliannya telah memenuhi syarat tertentu.

5. Kepala Laboratorium bertanggunjawab kepada Rektor dan Kepala Unit Laboratorium
bertanggung jawab kepada Dekan.

6. Dalam menjalankan tugasnya, kepala laboratorium dan kepala unit laboratorium
dibantu oleh asisten dan laboran.

7. Fungsi, tata kerja, dan rincian tugas kepala laboratorium dan kepala unit
laboratorium diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 34
Sekolah Pascasarjana

1. Sekolah Pascasarjana adalah penyelenggara dan pelaksana kegiatan akademik
program Magister dan Program Doktor.

2. Sekolah Pascasarjana dipimpin oleh seorang Direktur setingkat Dekan yang
bertanggung jawab kepada Rektor.

3. Unsur  Sekolah Pascasarjana terdiri atas Program Studi, Unit Laboratorium, Unit
Penjaminan Mutu (UPM), Unit Perpustakaan, kelompok dosen dan tenaga
kependidikan.

Pasal 35
Direktur Sekolah Pascasarjana

1. Direktur Sekolah Pascasarjana adalah penanggung jawab terlaksananya kegiatan
pendidikan dan pembelajaran jenjang Magister dan Doktor, penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat, Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.

2. Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
3. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktur dapat dibantu oleh Wakil

Direktur.

Pasal 36
Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana

1. Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas
usul Direktur Sekolah Pascasarjana.

2. Wakil Direktur bertanggung jawab kepada Direktur Sekolah Pascasarjana.
3. Fungsi, tata kerja, dan rincian tugas Wakil Direktur diatur dalam ketentuan

tersendiri.

Pasal 37
Program Studi Sekolah Pascasarjana

1. Program Studi Sekolah Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik pada
program Magister dan Doktor.

2. Program Studi Sekolah Pascasarjana dipimpin oleh seorang Ketua.
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3. Ketua Program Studi Sekolah Pascasarjana bertanggung jawab kepada Direktur.
4. Ketua Program Studi Sekolah Pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor

atas usul Direktur.
Pasal 38

Lembaga-Lembaga
1. Lembaga merupakan unsur pelaksana akademik di Universitas yang melakukan

koordinasi, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan Catur Dharma perguruan
tinggi di lingkungan Universitas.

2. Lembaga-lembaga universitas terdiri atas:
a) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) adalah unsur

pelaksanaan akademik di lingkungan universitas yang mengkoordinasikan,
memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat

b) Lembaga Penjaminan Mutu (LJM) adalah unsur pelaksana yang merencanakan,
menyiapkan dokumen mutu akademik dan non akademik serta  melaksanakan
monitoring dan evaluasi internal.

3. Lembaga-lembaga dipimpin oleh seorang Ketua/Kepala dan dibantu oleh seorang
sekretaris dan dapat dibantu oleh staf.

4. Ketua/Kepala lembaga-lembaga diprioritaskan berasal dari Dosen Tetap Aktif.
5. Ketua, sekretaris dan staf lembaga-lembaga diangkat dan diberhentikan oleh rektor.
6. Rincian tugas lembaga diatur dalam organisasi dan tata kerja universitas.

Pasal 39
Lembaga Kerjasama Nasional dan Internasional

1. Lembaga Kerjasama Nasional dan Internasional (LKNI) adalah lembaga yang
merencanakan, menyiapkan dan melaksanakan hubungan kerjasama nasional dan
atau internasional.

2. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, LKNI berada di bawah koordinasi Wakil
Rektor I (satu).

Pasal 40
Pusat Studi

1. Pusat Studi adalah lembaga yang menangani masalah-masalah khusus dengan
pendekatan interdisipliner yang teridiri atas:
a) Pusat Studi Gender
b) Pusat Penelitian Lingkungan Hidup
c) Pusat Studi Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia
d) Pusat Studi Pedesaan dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir
e) Pusat Studi Pelayanan Psikologi
f) Pusat Studi Demokrasi dan Otonomi Daerah
g) Pusat Studi Pemberdayaan Pendidikan Masyarakat
h) Pusat Studi Permukiman dan Prasarana Wilayah

2. Jumlah Pusat studi dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan universitas.
3. Pusat Studi dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris.
4. Ketua Pusat Studi bertanggungjawab kepada Ketua LPPM.
5. Ketua dan Sekretaris Pusat Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
6. Prosedur, mekanisme, tata kerja, dan kegiatan Pusat Studi diatur dengan ketentuan

tersendiri.
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Pasal 41
Unit Pelaksana Teknis (UPT)

1. UPT terdiri atas: Perpustakaan, Laboratorium,Pusat Dokumentasi dan Pengendali
Informasi (PDPI), UPT Bahasa, UPT Poliklinik, UPT Penerbitan, dan UPT Baca Tulis
Al-Qur’an.

2. UPT dipimpin oleh seorang kepala/direktur dan dibantu oleh tenaga teknis terkait.
3. Kepala/Direktur UPT diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
4. Kepala/Direktur UPT bertanggungjawab kepada Rektor.
5. Struktur, fungsi, tata kerja, dan rincian tugas UPT diatur dengan ketentuan

tersendiri.

Pasal 42
Sekretariat Rektor

1. Sekretariat Rektor adalah pelaksana kegiatan rektorat: kehumasan, protokoler, dan
administrasi rektorat.

2. Sekretariat Rektor dikelola oleh seorang Kepala Sekretariat.
3. Kepala sekretariat diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
4. Rincian tugas dan tata kerja Sekretariat Rektor diatur dalam Organisasi dan Tata

Kerja Universitas.

Pasal 43
Biro Administrasi

1. Biro adalah unsur pelaksana administrasi, pembantu pimpinan universitas dibidang
pelayanan teknis administrasi yang meliputiadministrasi umum, administrasi
kepegawaian, administrasi akademik, administrasi kemahasiswaan dan alumni, serta
administrasi keuangan.

2. Biro administrasi universitas terdiri dari: Biro Administrasi Akademik, Biro
Administrasi Umum, Biro Administrasi Kepegawaian, Biro Administrasi Keuangan,
dan Biro Administrasi Kemahasiswaan dan Alumni.

3. Biro administrasi dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu oleh tenaga teknis
terkait.

4. Kepala Biro diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
5. Kepala Biro bertanggung jawab kepada Wakil Rektor sesuai bidang tugasnya.
6. Biro administrasi dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan universitas.
7. Biro memiliki bagian-bagian dan setiap bagian dapat memiliki sub-bagian.
8. Strukturdan rincian tugas Biro Administrasi diatur dalam Organisasi dan Tata Kerja

Universitas.

Pasal 44
Biro Administrasi Akademik

1. Biro Administrasi Akademik (BAA) adalah unit penyelenggara pelayanan teknis dan
administrasi akademik di lingkungan universitas.

2. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BAA berada di bawah koordinasi Wakil
Rektor I (satu).

Pasal 45
Tugas Dan Fungsi Biro Administrasi Akademik

1. Tugas dan fungsi pokok BAA :
(a) Penyelenggara penyusunan rencana kegiatan pendidikan dan pembelajaran.
(b) Penyelenggara penyusunan administrasi pendidikan dan pembelajaran.
(c) Penyelenggara pelaporan adiministrasi kegiatan pendidikan dan pembelajaran.

2. Struktur dan rincian tugas BAA diatur dalam Organisiasi dan Tata Kerja Universitas.
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Pasal 46
Biro Administrasi Umum

1. Biro Administrasi Umum (BAU) adalah unit penyelenggara pelayanan teknis dan
administrasi seluruh unsur di lingkungan universitas.

2. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya BAU berada di bawah koordinasi Wakil
Rektor II (dua).

Pasal 47
Tugas dan Fungsi Biro Administrasi Umum

1. Tugas pokok dan fungsi BAU:
(a) Penyelenggara dan pembina tata laksana.
(b) Penyelenggara perencanaan, pengadaan, distribusi, inventarisasi, dan

penyimpanan perlengkapan.
(c) Mengkoordinir Satuan Keamanan dan Kebersihan Kampus (SK3).

2. Strukturdan rincian tugas BAU diatur dalam Organisiasi dan Tata Kerja Universitas.

Pasal 48
Biro Administrasi Kepegawaian

1. Biro Administrasi Kepegawaian (BAK) adalah unit penyelenggara pelayanan teknis
dan administrasi kepegawaian di lingkungan Universitas.

2. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BAK berada di bawah koordinasi Wakil
Rektor II (dua).

Pasal 49
Tugas Dan Fungsi Biro Administrasi Kepegawaian

1. Tugas pokok dan fungsi BAK:
a) Penyelenggara penyusunan rencana penataan pegawai.
b) Penyelenggara penyusunan administrasi kepegawaian.
c) Penyelenggara pelaporan adiministrasi kegiatan kepegawaian.

2. Strukturdan rincian tugas BAK diatur dalam Organisiasi dan Tata Kerja Universitas.

Pasal 50
Biro Administrasi Keuangan

1. Biro Administrasi Keuangan (BAKu) adalah unit penyelenggara pelayanan teknis dan
administrasi keuangan seluruh unit kerja di lingkungan universitas.

2. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya BAKu berada di bawah koordinasi
Wakil Rektor II.

Pasal 51
Tugas dan Fungsi Biro Administrasi Keuangan

1. Tugas pokok dan fungsi BAKu:
(a) Membantu penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas.
(b) Menyelenggarakan administrasi keuangan universitas.
(c) Membantu penyusunan pertanggungjawaban keuangan universitas.
(d) Mengelola perbendaharaan universitas.

2. Struktur dan rincian tugas BAKu diatur dalam Organisiasi dan Tata Kerja Universitas
Pasal 52

Biro Administrasi Kemahasiswaan dan Alumni
1. Biro Administrasi Kemahasiswaan dan Alumni (BAKA) adalah unit penyelenggara

pelayanan teknis dan administrasi kemahasiswaan dan alumni di lingkungan
universitas.

2. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BAKA berada di bawah koordinasi Wakil
Rektor III (tiga).
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Pasal 53
Tugas dan FungsiBiro Administrasi Kemahasiswaan dan Alumni

1. Tugas pokok dan fungsi BAKA:
(a) Penyelenggara administrasi kemahasiswaan dan alumni.
(b) Pembina lembaga kemahasiswaan dan alumni.
(c) Penyelenggara pelaporan adiministrasi kegiatan kemahasiswaan dan alumni.

2. Struktur, mekanisme, tata kerja, dan rincian tugas BAKA diatur dengan ketentuan
tersendiri.

BAB VIII
TATA CARA PENGANGKATAN PIMPINAN, SENAT, PELAKSANA

AKADEMIK, DAN PELAKSANA ADMINISTRASI

Pasal 54
Persyaratan Pimpinan

1. Persyaratan Unsur Pimpinan:
a) Taat beribadah dan mengamalkan ajaran Islam.
b) Jujur dan Setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah.
c) Menjadi teladan dalam Muhammadiyah.
d) Taat pada garis kebijakan Pimpinan Muhammadiyah
e) Memiliki pengalaman, kecakapan, dan kemampuan menjalankan tugas;
f) Memiliki komitmen dan menghidmatkan diri dalam memajukan PTM dan

mengembangkan  Persyarikatan.
g) Telah menjadi anggota Muhammadiyah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
h) Tidak merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi politik dan pimpinan

organisasi lain yang amal usahanya sama dengan Muhammadiyah di semua
tingkat.

i) Memiliki ilmu pengetahuan dan pengalaman akademik yang memadai.
2. Penyimpangan dari ketentuan pasal 54 ayat (1) huruf f, huruf g, dan huruf h, hanya

dapat dilakukan atas keputusan Pimpinan Pusat.

Pasal 55
Prosedur Pengangkatan Rektor

1. Senat Universitas mengadakan penjaringan sekurang-kurangnya 4 (empat) orang
bakal calon Rektor.

2. Senat Universitas wajib meminta pertimbangan kepada Pimpinan Wilayah
Muhammadiyah terhadap bakal calon Rektor.

3. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah harus memberikan pertimbangan selambat-
lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterima surat permintaan dari Senat
Universitas dengan dasar pertimbangan aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.

4. Senat Universitas melaksanakan pemilihan calon Rektor selambat-lambatnya 14
(empat belas) hari sejak diterimanya pertimbangan Pimpinan Wilayah
Muhammadiyah.

5. Setiap anggota Senat memilih 3 (tiga) nama yang memperoleh suara terbanyak.
6. Senat Universitas menyerahkan 3 (tiga) nama berdasar urutan abjad tanpa

menyebut jumlah prolehan suara disertai kelengkapan administrasinya kepada
Pimpinan Pusat melalui Majelis Pendidikan Tinggi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari
kerja sejak pemilihan.

7. Majelis Pendidikan Tinggi meneruskan usulan 3 (tiga) orang calon Rektor kepada
Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan disertai pertimbangan.

8. Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan salah satu dari 3 (tiga) orang calon
Rektor.
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9. Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah minimal 4 (empat) bakal calon Rektor
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka proses pemilihan dan pengajuan
tetap dilanjutkan.

10. Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam keadaan tertentu dapat mengambil
kebijakan lain tentang penetapan Rektor demi kemaslahatan Persyaraikatan.

Pasal 56
Prosedur Pengangkatan Senat Universitas

1. Anggota Senat Universitas ditetapkan oleh Rektor.
2. Anggota Senat Universitas diangkat melalui :

a) Pengangkatan langsung karena jabatannya (ex officio)
b) Pengangkatan tidak langsung (melalui pemilihan pada tingkat Program

Studi).
3. Prosedur, mekanisme dan tata cara pemilihan anggota senat diatur dengan

ketentuan tersendiri.

Pasal 57
Prosedur Pengangkatan Wakil Rektor

1. Senat Universitas mengadakan penjaringan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang
bakal calon Wakil Rektor untuk masing-masing bidang tugas.

2. Senat Universitas wajib meminta pertimbangan kepada Pimpinan Wilayah
Muhammadiyah terhadap bakal calon Wakil Rektor.

3. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah harus memberikan pertimbangan selambat-
lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterima surat permintaan dari Senat
Universitas dengan dasar pertimbangan aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.

4. Senat Universitas melaksanakan pemilihan calon Wakil Rektor selambat-lambatnya
14 (empat belas) hari sejak diterimanya pertimbangan Pimpinan Wilayah
Muhammadiyah.

5. Senat Universitas menyerahkan 3 (tiga) nama berdasar urutan abjad tanpa
menyebut jumlah prolehan suara disertai kelengkapan administrasinya kepada
Majelis Pendidikan Tinggi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak pemilihan.

6. Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan salah satu
dari 3 (tiga) orang calon Wakil Rektor.

7. Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah minimal 3 (tiga) bakal calon Wakil Rektor
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka proses pemilihan dan pengajuan
tetap dilanjutkan.

Pasal 58
Prosedur Pengangkatan Dekan

1. Senat Fakultas mengadakan penjaringan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang bakal
calon Dekan.

2. Senat Fakultas mengajukan bakal calon Dekan kepada Rektor melalui Dekan.
3. Rektor meminta pertimbangan kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi

Tenggara dalam aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyah selambat-lambatnya 7
(tujuh) hari sejak diterimanya bakal calon Dekan dari Rektor.

4. PWM harus memberikan pertimbangan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari
sejak diterimanyasurat permintaan dari Rektor dengan dasar pertimbangan aspek
Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.

5. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan
dari Rektor, PWM tidak menyampaikan pertimbangannya, maka Rektor
mengajukan bakal Calon Dekan kepada Dekan.



STATUTA [2013]

UMK | Universitas Muhammadiyah Kendari 24

6. Rektor menyampaikan bakal calon Dekan kepada Senat Fakultas selambat-
lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pertimbangan PWM.

7. Apabila bakal calon Dekan yang diajukan Rektor menurut pertimbangan PWM
dianggap tidak layak, maka Dekan dapat mengajukan calon pengganti untuk
diajukan kembali ke PWM melalui proses penajringan bakal calon Dekan.

8. Senat Fakultas memilih 2 (dua) orang bakal calon Dekan selambat-lambatnya 14
(empat belas) hari sejak diterimanya pengajuan dari Rektor.

9. Senat Fakultas menyerahkan 2 (dua) nama calon Dekan terpilih kepada Rektor
berdasarkan urutan abjad tanpa menyebut jumlah perolehan suara disertai
kelengkapan administrasinya kepada Rektor selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari
kerja sejak pemilihan.

10. Rektor menetapkan salah satu dari 2 (dua) orang calon Dekan menjadi Dekan
selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permintaan dari
Senat Fakultas.

11. Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah minimal 3 (tiga) bakal calon Dekan untuk
setiap bidang, maka proses pengajuan bakal calon Dekan dapat diteruskan.

Pasal 59
Prosedur Pengangkatan Senat Fakultas

1. Anggota Senat Fakultas ditetapkan oleh Rektor atas usul Dekan.
2. Anggota Senat Fakultas diangkat melalui :

a) Pengangkatan langsung karena jabatannya (ex officio)
b) Pengangkatan tidak langsung (melalui pemilihan pada tingkat Program Studi).

3. Prosedur, mekanisme dan tata cara pemilihan anggota senat fakultas diatur dengan
ketentuan tersendiri.

Pasal 60
Prosedur Pengangkatan Wakil Dekan

1. Dekan mengajukan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang bakal calon Wakil Dekan
untuk setiap bidang Wakil Dekan kepada Senat Fakultas untuk mendapatkan
pertimbangan.

2. Apabila bakal calon Wakil Dekan yang diajukan Dekan dianggap tidak layak, Dekan
dapat mengajukan calon pengganti kepada Senat Fakultas.

3. Dekan mengajukan bakal calon Wakil Dekan kepada Rektor disertai pertimbangan
Senat Fakultas.

4. Rektor meminta pertimbangan kepada BPH dalam aspek Al-Islam dan
Kemuhammadiyahan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya bakal
calon Wakil Dekan dari Dekan.

5. BPH memberikan pertimbangan aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyahan terhadap
bakal calon Wakil Dekan dan menyampaikan kepada Rektor selambat-lambatnya 14
(empat belas) hari sejak diterimanya permintaan dari Rektor.

6. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari
Rektor, BPH tidak menyampaikan pertimbangannya, maka Rektor dapat
menetapkan salah satu dari 2 (dua) orang calon Wakil Dekan menjadi Wakil Dekan.

7. Rektor menetapkan salah satu dari 2 (dua) orang calon Wakil Dekan untuk setiap
bidang menjadi Wakil Dekan.

8. Apabila bakal calon Wakil Dekan yang diajukan Rektor menurut BPH dianggap tidak
layak, maka Rektor dapat meminta Dekan mengajukan calon pengganti untuk
diajukan ke BPH.

9. Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah minimal 2 (dua) bakal calon Wakil Dekan
untuk setiap bidang, proses pengajuan bakal calon Wakil Dekan dapat diteruskan.
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Pasal 61
Prosedur Pengangkatan Ketua Program Studi

1. Ketua Program Studi mengajukan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon Ketua
Program Studi kepada Senat Fakultas untuk mendapatkan pertimbangan.

2. Apabila bakal calon Ketua Program Studi yang diajukan dianggap tidak layak, Ketua
Program Studi dapat mengajukan calon pengganti kepada Dekan melalui Senat
Fakultas.

3. Dekan mengajukan bakal calon Ketua Program Studi kepada Rektor disertai
pertimbangan Senat Fakultas.

4. Rektor meminta pertimbangan kepada BPH dalam aspek Al-Islam dan
Kemuhammadiyahan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya bakal
calon Ketua Program Studi dari Dekan.

5. BPH memberikan pertimbangan aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyahan terhadap
bakal calon Ketua Program Studi dan menyampaikan kepada Rektor selambat-
lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permintaan dari Rektor.

6. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari
Rektor, BPH tidak menyampaikan pertimbangannya, maka Rektor dapat
menetapkan salah satu dari 2 (dua) orang calon Ketua Program Studi menjadi Ketua
Program Studi.

7. Rektor menetapkan salah satu dari 2 (dua) orang calon Ketua Program Studi
menjadi Ketua Program Studi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya
permintaan dari Dekan.

8. Apabila bakal calon Ketua Program Studi yang diajukan Rektor menurut BPH
dianggap tidak layak, maka Rektor dapat meminta Dekan mengajukan calon
pengganti untuk diajukan ke BPH.

9. Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah minimal 2 (dua) bakal calon Ketua Program
Studi, proses pengajuan bakal calon Ketua Program Studi dapat diteruskan.

Pasal 62
Masa Jabatan Unsur Pimpinan

1. Masa jabatan unsur pimpinan selama 4 (empat) tahun.
2. Unsur pimpinan dapat dijabat oleh orang yang sama maksimal 2 (dua) kali masa

jabatan.
3. Masa jabatan pergantian antar waktu tidak dihitung sebagai masa jabatan.
4. Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam keadaan tertentu dapat mengambil

kebijakan lain tentang masa jabatan unsur pimpinan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) demi kemaslahatan Persyarikatan

Pasal 63
Masa Jabatan Pejabat Struktural Antar Waktu

1. Pergantian jabatan struktural akademik antar waktu dilaksanakan sampai
berakhirnya masa jabatan.

2. Masa jabatan pejabat struktural akademik antar waktu tidak diperhitungkan sebagai
periode jabatan.

Pasal 64
Hak dan Kewajiban Unsur Pimpinan

Hak dan kewajiban unsur Pimpinan diatur dengan Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi.
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BAB IX
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 65
Pengangkatan Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Dosen tetap dan Tenaga Kependidikan Tetap universitas diangkat dan diberhentikan
oleh Badan Pembina Harian.

2. Syarat Dosen Tetap dan Tenaga Kependidikan Tetap:
a) Beragama Islam
b) Anggota Muhammadiyah yang setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan

Muhammadiyah;
c) Berkualifikasi akademik sesuai dengan bidang tugasnya;
d) Bersedia bekerja secara profesional dan memiliki komitmen pada prinsip

persyarikatan;
e) Sehat rohani dan jasmani;
f) Tidak aktif dan/atau merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi politik

sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Persyarikatan;
g) Tidak aktif dan/atau merangkap jabatan dengan organisasi kemasyarakatan

sejenis sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Persyarikatan;
h) Tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada instansi atau lembaga lain.

3. Badan Pembina Harian dalam keadaan tertentu dapat mengambil kebijakan lain
tentang syarat dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) demi kemaslahatan
Persyarikatan

4. Hal yang berkaitan dengan hak, kewajiban dan tugas pokok Dosen tetap dan
tenaga kependidikan tetap diatur dengan ketentuan tersendiri.

Pasal 66
Dosen

1. Dosen adalah seorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat
dengan tugas utama melaksanakan Catur Dharma UMK.

2. Dosen UMK berdasarkan statusnya dikelompokkan menjadi dosen tetap dan dosen
tidak tetap.

3. Dosen tetap adalah dosen yang diangkat oleh BPH-UMK dan/atau pemerintah
(diperkerjakan-DPK) yang ditugaskan sebagai tenaga tetap di UMK atas usul Rektor.

4. Dosen tidak tetap adalah dosen yang diangkat oleh Rektor sebagai tenaga tidak
tetap atau dosen tamu yang diundang untuk mengajar bidang-bidang keilmuan
tertentu.

5. Pengangkatan dosen didasarkan atas urgensi kebutuhan, kemampuan finansial, dan
prospek program studi.

Pasal 67
Tenaga Kependidikan

1. Tenaga kependidikan adalah tenaga yang diangkat untuk pelayanan teknis dan
administrasi.

2. Tenaga kependidikan terdiri dari tenaga kependidikan tetap, kontrak, magang dan
harian lepas.

3. Prosedur, mekanisme, dan tata cararekrutmen tenaga kependidikan tetap
ditetapkan dengan Keputusan Bersama Rektor dan BPH.
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Pasal 68
Tenaga Penunjang Akademik

1. Tenaga penunjang akademik adalah tenaga yang dengan keahliannya diangkat
untuk membantu kelancaran kegiatan akademik.

2. Tenaga penunjang akademik terdiri dari peneliti, pengembang bidang pendidikan,
medis, pustakawan, pranata komputer, laboran, dan teknisi laboratorium.

3. Prosedur, mekanisme, dan tata cara pengangkatan tenaga penunjang akademik
ditetapkan dengan keputusan bersama Rektor dan BPH.

Pasal 69
Hak dan Kewajiban

1. Dosen dan tenaga kependidikan mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan
fungsinya masing-masing.

2. Hak dan kewajiban sebagai dosen dan tenaga kependidikan diatur dalam peraturan
tersendiri.

Pasal 70
Penghargaan dan Sanksi

1. Universitas berkewajiban memberikan penghargaan dan sanksi terhadap dosen dan
tenaga kependidikan.

2. Pemberian penghargaan dan sanksi terhadap dosen dan tenaga kependidikan
diberikan oleh Rektor dan BPH.

3. Ketentuan dan tata cara pemberian penghargaan serta sanksi diatur dalam
peraturan tersendiri.

BAB X
MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 71
Mahasiswa

1. Mahasiswa UMK adalah peserta didik yang terdaftar dan mengikuti pendidikan di
UMK dengan persyaratan, hak, dan kewajiban yang diatur oleh UMK.

2. Prosedur, mekanisme, dan syarat menjadi mahasiswa ditetapkan dengan Surat
Keputusan Rektor.

3. Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan dan
prosedur yang telah ditetapkan persyarikatan dan pemerintah.

Pasal 72
Organisasi Kemahasiswaan

1. Organisasi kemahasiswaan adalah wahana dan sarana pengembangan diri
mahasiswa ke arah perluasan wawasan untuk dapat meningkatkan penalaran,
minat, bakat, dan kesejahteraan mahasiswa.

2. Organisasi kemahasiswaan tingkat universitas terdiri atas:
(a) Kordinator Komisariat IMM UMK (Kor-Kom IMM).
(b) Dewan Perwakilan Mahasiswa UMK (DPM – UMK).
(c) Badan Eksekutif Mahasiswa UMK (BEM – UMK).
(d) Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) UMK.

3. Organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas dapat berupa:
(a) Pimpinan Komisariat IMM Fakultas
(b) Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas
(c) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas
(d) Himpunan Mahasiswa Program Studi
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4. Pimpinan organisasi kemahasiswaan adalah kader persyarikatan dan wajib
mendapatkan rekomendasi dari Pimpinan Cabang IMM Kota Kendari.

5. Kegiatan kemahasiswaan ditekankan pada pengembangan penalaran, keilmuan,
minat, kegemaran, ketaqwaan dan ahlak mulia mahasiswa.

6.  Struktur, mekanisme, dan tata kerja organisasi kemahasiswaan secara rinci diatur
dalam ketentuan tersendiri

Pasal 73
Alumni

1. Alumni UMK adalah lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi.
2. Alumni UMK dihimpun dalam suatu organisasi alumni bernama Keluarga Alumni

Universitas Muhammadiyah Kendari (KAUM-Kendari) yang memiliki tanggung jawab
moral untuk menjaga nama baik almamater.

3. Ketentuan, hak dan kewajiban alumni diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 74
Hak, Kewajiban, Penghargaan dan Sanksi Mahasiswa

1. Mahasiswa dan alumni UMK harus dikembangkan menjadi kader Persyarikatan,
kader umat, dan kader bangsa.

2. Hak, kewajiban, penghargaan dan sanksi mahasiswa diatur dalam peraturan
tersendiri.

BAB XI
KERJASAMA

Pasal 75
Pokok-Pokok Kerjasama

1. UMK dapat menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dan atau lembaga lain baik
dalam negeri maupun luar negeri.

2. Kerjasama yang dilakukan bersifat kelembagaan dan Rektor sebagai penanggung
jawab.

3. Kerjasama yang dilakukan bersifat saling menguntungkan dan tidak bertentangan
dengan syariat Islam, kepentingan nasional, dan peraturan perundangan yang
berlaku.

Pasal 76
Pembiayaan Kerjasama

1. Pembiayaan kerjasama dapat berupa hibah (bantuan murni), pinjaman, dan
pembiayaan bersama sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

2. Kerjasama dalam bentuk pembiayaan hibah atau pembiayaan bersama dikenakan
infaq kepada universitas yang diatur tersendiri.

3. Semua pinjaman pada pihak lain harus mendapatkan persetujuan Pimpinan Pusat
Muhammadiyah.

Pasal 77
Prosedur Kerjasama

1. Semua pihak yang bekerjasama harus mendapat persetujuan Rektor bersama BPH
dan/atau Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

2. Penanggung jawab pelaksana kegiatan kerjasama menyampaikan laporan kepada
Rektor dalam bentuk laporan kemajuan kerjasama dan laporan akhir.
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3. Khusus kerjsama dengan lembaga luar negeri, pelaksanaan kerjasama diatur oleh
Rektor setelah mendapat persetujuan dari BPH, dan harus diketahui oleh Majelis
Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Pasal 78
Tujuan Kerjasama

1. Mengembangkan terealisasinya visi dan misi UMK.
2. Meningkatkan dan mengembangkan kinerja UMK dalam rangka memelihara,

membina, memberdayakan dan memajukan ilmu pengetahuan, teknologi,  seni dan
budaya serta ahlaqul karimah.

3. Meningkatkan tersedianya sumberdaya insani yang bermutu dalam kerangka
pengembangan kualitas dan wawasan akademik.

4. Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya secara lebih efisien dan efektif.
5. Meningkatkan kelancaran alih ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.
6. Memberikan manfaat bagi pembangunan nasional dan daerah serta kehidupan

masyarakat.
Pasal 79

Bentuk Kerjasama
1. Kerjasama yang dilakukan dapat berupa:

a) Manajemen perguruan tinggi.
b) Kegiatan pendidikan dan pembelajaran.
c) Kegiatan penelitian dan pengembangan.
d) Kegiatanpengabdian kepada masyarakat.
e) Pembiayaan.
f) Penerbitan.
g) Kegiatan lain yang menunjang catur dharma

2. Tata cara dan bentuk kerjasama secara terinci diatur dalam ketentuan tersendiri.

BAB XII
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 80
Sarana, Prasarana dan Pengawasan

1. Pengadaan sarana dan prasarana diarahkan untuk mendukung kelancaran
penyelenggaraan dan peningkatan mutu akademik.

2. Pengadan sarana dan prasarana dilakukan bersama BPH dan Rektor berdasarkan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja UMK.

3. Penggunaan,inventarisasi, pemeliharaan sarana dan prasarana menjadi
tanggungjawab Rektor.

4. Pengawasan penggunaan sarana dan prasarana dilakukan oleh Rektor.
5. Penghapusan sarana dan prasarana dilakukan bersama BPH dan Rektor sesuai
dengan peraturan persyarikatan.

BAB XIII
KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 81
Ketentuan Keuangan dan Kekayaan

1. Keuangan dan kekayaan atau aset universitas secara hukum milik Pimpinan Pusat
Muhammadiyah.
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2. Keuangan dan kekayaan universitasdapat diperoleh dari sumber masyarakat,
pemerintah, Unit Usaha, dan pihak lain yang sah, halal, dan tidak mengikat.

3. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja universitassetelah disusun Pimpinan
UMK bersama Badan Pembina Harian, dan disahkan oleh Majelis Pendidikan Tinggi
menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanjauniversitas.

4. Pengelolaan keuangan dan kekayaan universitasdiatur dengan Peraturan Pimpinan
Pusat Muhammadiyah.

5. Universitas dapat membentuk unit usaha yang diatur dengan ketentuan Majelis
Pendidikan Tinggi.

6. Pembinaan dan Pengawasan atas keuangan dan kekayaan universitasmenjadi
tanggung jawab Lembaga Pembina dan Pengawas Keuangan (LPPK) Pimpinan Pusat
Muhammadiyah atau lembaga yang ditunjuk oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah
(sebagaimana diatur dalam pasal 30 ayat 6 Pedoman PTM).

Pasal 82
Sumber Keuangan dan Dana Abadi

1. Sumber keuangan Universitas berasal dari :
a) Hasil usaha UMK dan/atau Badan Penyelenggara.
b) Sumbangan Pembangunan Gedung (SPG), Infaq Penyelenggaraan Pendidikan

(IPP), dan penerimaan lain dari mahasiswa.
c) Bantuan perorangan, lembaga dan pemerintah.
d) Penerimaan wakaf, zakat, infak dan sedekah.
e) Penerimaan lain yang halal dan tidak mengikat.
f) Sumbangan Pembangunan Gedung (SPG) disimpan pada rekening bersama BPH

dan Rektor.
2. Universitas menghimpun dana abadi yang berasal dari:

a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas (APBU).
b) Sisa APBU.
c) Tabungan yang direncanakan.
d) Usaha-usaha lain yang dihasilkan universitas, fakultas dan unit-unit usaha.

3. Dana abadi Universitas disimpan pada rekening bersama Rektor dan BPH.
4. Penggunaan dana abadi universitas hanya untuk pembayaran pensiun dosen tetap

dan pegawai/tenaga kependidikan tetap.

Pasal 83
Dana Pensiun

Dana Pensiun Dosen dan Tenaga Kependidikan Tetap diatur dengan ketentuan
tersendiri.

Pasal 84
Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas (APBU)

1. Universitas wajib menyusun APBU setiap tahun anggaran.
2. Sebelum ditetapkan menjadi APBU oleh Majelis Dikti maka terlebih dahulu disusun

RAPBU
3. RAPBU disusun dalam bentuk anggaran Rutin, anggaran pengembangan akademik,

dan dana abadi.
4. RAPBU disusun oleh pimpinan Universitas bersama BPH, dan selanjutnya dimintakan

pengesahan kepada Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk ditetapkan
dan disahkan menjadi APBU.

5. APBU menjadi satu-satunya dasar penganggaran kegiatan universitas.
6. Perubahan APBU dapat dilakukan atas usul Rektor dengan persetujuan dari BPH.



STATUTA [2013]

UMK | Universitas Muhammadiyah Kendari 31

Pasal 85
Kekayaan Universitas

1. Segala bentuk pemasukan/penerimaan berupa uang dan barang bergerak/tidak
bergerak yang melalui dan atas nama universitas, fakultas, dan unit-unit yang
ada adalah kekayaan universitas.

2. Seluruh kekayaan universitas secara hukum adalah milik Persyarikatan
Muhammadiyah.

Pasal 86
Penggunaan Anggaran

1. Realisasi penggunaan anggaran rutin, anggaran pembangunan, anggaran
pengembangan akademik, dan dana abadi dilakukan oleh Rektor dan disampaikan
kepada BPH.

2. Realisasi penggunaan APBU diatur sesuai dengan skala prioritas.
3. Laporan pertanggungjawaban APBU disampaikan kepada Majelis Dikti Pimpinan

Pusat Muhammadiyah melalui BPH.

Pasal 87
Pengawasan Anggaran

1. Pengawasan pelaksanaan anggaran dan kekayaan universitas dilakukan oleh tim
pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang terdiri dari:

(a) Atasan langsung (pengawasan melekat).
(b) Internal Audit yang dibentuk oleh pimpinan universitas dan BPH.
(c) Akuntan Publik.

2. Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah melakukan pengawasan keuangan
universitas yang teknis pelaksanaannya dilimpahkan kepada Lembaga Pembinaan
dan Pengawasan Keuangan (LPPK) Muhammadiyah.

BAB XIV
SISTEM PENJAMINAN MUTU DAN AKREDITASI

Pasal 88
Sistem Penjaminan Mutu

1. Pengembangan pendidikan dan penjaminan mutu UMK diselenggarakan oleh
Lembaga Penjaminan Mutu (LJM) dan didasarkan pada sistem yang ditetapkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku

2. Pengawasan kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu UMK paling sedikit
mengacu pada standar nasional pendidikan

3. Pelaksanaan penjaminan mutu UMK diwujudkan dalam bentuk:
(a) Mengembangkan perangkat dan panduan penjaminan mutu program akademik

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta program dan
kegiatan non-akademik, yang sifatnya umum.

(b) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu program akademik
dan non-akademik satuan akademik.

(c) Melaksanakan kajian-kajian terhadap hasil pelaksanaan penjaminan mutu yang
dilaksanakan satuan akademik.

(d) Menyampaikan hasil kajiannya kepada rektor, dengan tembusan sebagai
masukan untuk satuan akademik dan BPH.

4. Pengembangan perangkat dan panduan penjaminan mutu sebagaimana dimaksud
dalam ayat (3) butir a dilakukan dengan mempertimbangkan capaian program
akademik dan non-akademik yang dilaksanakan oleh universitas dan indikator
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kinerja yang telah dirumuskan dalam Renstra Universitas untuk kurun waktu
tertentu.

5. Kajian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) butir c wajib disertai dengan usulan
kebijakan normatif dan kebijakan operasional yang perlu ditetapkan oleh Rektor.

6. Evaluasi diri dilakukan sebagai upaya untuk mengarah kepada standar minimal
penyelenggaraan perguruan tinggi dan sebagai tolok ukur  pencapaian visi, misi,
tujuan, dan strategi yang telah ditetapkan, yang dilakukan oleh setiap unit kerja
secara terprogram dalam setiap semester.

Pasal 89
Akreditasi

1. Akreditasi merupakan tanggung jawab semua unit untuk memperoleh kepercayaan
masyarakat dan menunjukkan kemampuan untuk menghadapi perkembangan ilmu
pengetahuan, teknologi dan/atau seni, yang diselenggarakan oleh Lembaga
Akreditas Mandiri (LAM) dan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

2. Penyelenggaraan akreditasi di UMK dikoordinasikan oleh Lembaga Penjaminan
Mutu.

3. Akreditasi di UMK meliputi akreditasi program studi dan satuan pendidikan.
4. Ketentuan mengenai pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dengan Peraturan Rektor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 90
Ketentuan Peralihan

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Statuta ini akan diatur dalam peraturan tersendiri
dengan ketentuan tidak bertentangan dengan isi Statuta serta peraturan
perundangan yang berlaku.

2. Penyempurnaan dan perubahan Statuta ini dilakukan bilamana dipandang perlu
serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 91
Ketentuan Penutup

1. Semua ketentuan yang berlaku dalam Statuta ini, wajib dilaksanakan oleh semua
warga Universitas Muhammadiyah Kendari dengan penuh rasa tanggung jawab.

2. Statuta ini mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan dari Majelis Pendidikan
Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
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