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Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Ayat (6) Peraturan
pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 lenlanE statuta Universitas sumatera
ULra perlu menetapkan Peraturan Majelis WaliAmanat USU;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 20'12 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perrdidikan Tinggi lembaran negara

republik indonesia tahun 20'14 (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Len'lbaran Negara Republik lndonesia
Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas

42,
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 20'14 Nomor

TambahanLembaranNegaraRepubliklndonesiaNomor55l6);
MEMUTUSKAN
Menetapkan

TATA CARA PELAKSANAAN RAPAT MWA USU

BAB

I

KETENTUAN UMUfuI

Pasal
Peraturan
-Dalam
j

ir

1

Majelis WaliAmanat ini yang dimaksud dengan:

USU yang menyusun
Majetis watiAmanat yang setanjutnya disingkat MWA adatah organ
dan menetapkan kebijakan umum USU'

(2) Rapat adalah Rapat MWA yang terdiri atas rapat

pleno' rapat luar biasa, dan raPat

terbatas.
(3)

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

di

brdang

pendidikan tinggi.
(4)

satu a nggota
Pimpinan Rapat adalah Ketua MWA atau Sekretaris MWA ataupun salah

(5)

MWA
Peserta Rapat adalah semua anggota Majelis WaliAmanat

1

I

BAB

II

TATA CARA PELAKSANAAN RAPAT

Pasal 2

Jenis Rapat

(1) Rapat pleno merupakan rapat rutin yang diselenggarakan sesuai dengan tugas dan
wewenang MWA

(?) Rapat luar biasa merupakan rapat yang

diselenggarakan dalam keadaan memaksa
(overmacht), atau mendesak apabila diminta oleh paling sedixit 10 (sepuiuh) orang

(3)

anggota MWA atau atas permintaan Menteri.
Rapat terbatas merupakan rapat persiapan untuk memirtta pandangan atau masukan atas
hal tertentu. Ketua MWA dapat menyelenggarakan rapat terbatas yang dihadiri oleh Ketua,
Sekretaris dan anggota yang ditunjuk.
Pasal 3
Pemanggilan Rapat

(1)

Undangan rapat ditandatangani oleh Ketua MWA dengan rnencantumkan tempat, tanggal

dan waktu serta agenda rapat dan diterima oleh anggota M!\A selambat-lambatnya
5 (lima) hari sebelum tanggal rapat diselenggarakan.

(2) Rapat dipimpin oleh Ketua MWA atau Sekretaris MWA dalam hal Ketua

MWA

berhalangan.

(3) Jika Ketua dan Sekretaris

berhalangan, maka rapat dipimpin oleh salah satu anggota

MWA yang ditentukan oleh anggota MWAyang hadir.

Pasal 4
Prosedur Rapat MWA

(1)

MWAmenyelenggarakan rapat paling sedikit 1 (satu)katidalam 6 (enam) bulan.

(2)

Prmpinan rapat berkewajiban mengatur, mengarahkan dan nrengusahakan agar rapat
berjalan lancar dan teftib sesuai dengan jiwa dan semangat kekeluargaan, musyawarah
dan mufakat.

(3)

Pimprnan rapat berhak mengambil kebilaksanaan untuk mengawasi segala sesuatu yang
dapat mengganggu jalannya rapat

.

Pasal 5

Kuorum dan Kuasa

(1)

Rapat Pleno sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 213 (dua pertiga) dari jumlah
anggota MWA yang ada.
Apabrla rapat MWA tidak dihadiri oleh 213 (dua per tiga) dari seluruh anggota MWA, rapat
MWA ditunda selama '1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) j;m.
,

(2)
(3)

(4)
(5)
(6)

Apabrra setelah penundaan 1 (satu) kali 24 (dua pulr;h empat) jam rapat MWA tidak
dihadiri oleh 213 (dua per tiga) dari seluruh anggota M\l/A. maka rapat MWA dilaksanakan
dan dinyatakan sah walaupun kuorum tidak terpenuhi.
Untuk menentukan apakah kuorum rapat tercapai, sebelum rapat dibuka setiap anggota
MWA menandatangani daftar hadir yang disediakan oleh Sekretariat MWA.
Anggota MWA yang dapat memberikan kuasa kehadiran adalah Menteri dan Gubernur
Kuasa kehadiran sebagaimana pada Ayat (5) di atas ciherikan kepada pejabat 1 (s atu)
tingkat di bawahnya.

I

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA RAPAT
Pasal 6

Hak Peseda Rapat

(1)

Peserta rapat mempunyai hak untuk berbicara dan menyampatkan pendapat, saran atau
usulan

(?-) Peserta Rapat dapat menyampaikan pendapatnya secara tertulis dan pendapat tersebut
dicatat dalam notulen raPat.

(3)

(4)

Setiap peserta berhak untuk memilih dan dipilih sebagai Ketua dan Sekretaris MWA.

Pemilihan Ketua dan Sekretaris MWA yang baru dipimpin oleh Anggota MWA tertua
sebagai Ketua sementara dan Anggota MWAtermuda sebagai Sekretaris sementara.

(5) Peserta rapat yang berasal dari Komite Audit dapat berbicara dan menyampaikan
pendapat, saran atau usulan sesuai dengan tugas dan wewenangnya.
Pasal 7
Kewajiban Peserta Rapat

(1)
(2)

Setiap peserta wajib mematuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini
Setiap peserta wajib menjaga keterliban, kesopanan, kelancaran dan keamanan.

Pasal 8
Tata Cara Berbicara

(1)

Jika terjadi silang pendapat, Pimpinan rapat berbicara untuk mendudukkan persoalan

(2)

Selama pembicara berbicara, tidak boleh diganggu.

(3)

Semua pembicara dalam rapat dilaksanakan dengan kata-kata dan cara yang layak serta
sopan dan tertib

(4)

Pimpinan rapat berhak untuk menghentikan pembicaraan yang melanggar ketentuan ini.

(5) Arrggota MWA diberikan

waktu" selama

5

(lima) menit untuk mengutarakan setiap

pendapatnya dan apabila diperlukan dapat diperpanjang dengan izin Pimpinan rapat.

(6)

Apabila pembicara telah melampaui waktu yang ditentukan, maka Pimpinan rapat dapat

memperingatkan pembicara agar pembicaraan segera dihentikan dan

jika

masih

dilanggar, pimpinan rapat dapat menghentikan pembicaraan.
Pasal 9
Risalah/Notulen RaPat

(1) Risalah/Notulen Rapat harus dibuat oleh Sekretaris MWA. Jika Sekretaris MWA
berhalangan hadir pada Rapat, Ketua MWA menunjuk seorang anggota untuk membuat
Risalah/Notulen RaPat.

(2) Risalah/Notulen Rapat MWA harus disahkan pada Rapat berikutnya, dan
ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris

MWA.

harus

,
I

I

/

Pasal 10
Pengambilan Keputusan dalam Rapat
(1)

Pengambilan keputusan rapat dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat.

(2)

Apabila kesepakatan tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

(3)

Anggota MWA mempunyai hak suara yang sama, kecuali dalam pemilihan dan
pemberhentian Rektor

(4)

Dalam pemilihan dan pemberhentian Rektor, anggota yang mewakili dari unsur Menieri
mempunyai 35% (tiga puluh lima persen) hak suara darijumlah seluruh hak suara.

(5)

Dalam

hal

pelaksanaan Rapat pengesahan RKAT

pengangkatan auditor eksternal, keputusan diambil
(6)

/,dari

dan rapat penunjukan

dan

peserta hadir.

Hasil keputusan rapat dibacakan dan disahkan pada saat itu
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 1 I
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

di Medan pada tanggal 3 Agustus 2015
I

AMANAT

.BAHROENY

