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TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN, PENGUSULAN, DAN PEMBERHENTIAN KETUA, SEKRETARIS,

DAN ANGGOTA MAJELIS WALIAMANAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS WALIAMANAT USU

bahwa Peraturan Majelis wali Amanat Nomor 02 Tahun 2014 tentang
Komposisi dan Jumlah setiap Unsur Majelis waliAmanat, Tata cara pemilihan,
Pengusulan, dan Pemberhentian Ketua, sekretaris, dan Anggota Majelis wali
Amanat tidak lagi sesuai dengan tuntutan perkembangan penyelenggaraan

Menimbang

dan pengelolaan Universitas Sumatera Utara;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf

dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 26. ayat (12)

a

peraturan

Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang statuta Universitas sumatera

Utara, perlu menetapkan Peraturan Majelis wali Amanat Universitas
Sumatera Utara tentang Tata Cara pemilihan pengusulan, dan
Pemberhentian Ketua, Sekretaris, dan Anggota Majelis WaliAmanat;.
Mengingat

L

Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2012 tentang pendidikan Tinggi

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 20i2 Nomor
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5336);

.158,

Tambahan

Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun zai4 Gntang penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Peirdidikan Tinggi (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2014 Nornor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 5500);
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang statuta Universitas
sumatera Utara ([:.embaran Negara P.epublik lndonesia Tahun 2014
Nomor 42,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5516);
MEMUTUSKAN
Menetapkan

PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SUMATEM UTARA
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGUSULAN DAN PEMBERHENTIAN
KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT

BAB

I

KETENTUAN UMUM

Pasal

1

Dalam Peraturan Majelis WaliAmanat ini yang dimaksud dengan:
1 Universitas Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat I.JSU adalah Perguruan Tinggi
Negeri badan hukum
2 Statuta USU adalah peraturan dasar pengelolaan yang digunakan Sebagai landasan
penyusunan peraturan dan prosedur operasional.

3.

4
5.

6
7

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan
tinggi.

Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adatah organ USU yang menyusun
dan menetapkan kebijakan umum USU.
Rektor adalah organ USU yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan USU.

Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ USU yang menyusun,
merumuskan, menetapkan kebijakan, dan memberikan pertimbangan, serta melakukan
pengawasan di bidang akademik.
Dewan Guru Besar yang selanjutnya disingkat DGB adalah wadah Guru Besar USU yang
memberikan masukan kepada Rektor dalam hal pembinaan suasana akademik, etika
keilmuan, integritas dan moral sivitas akademika, serta pengembangan keilmuan dan
kualitas pendidikan.
BAB

II

KOMPOSISI DAN UNSUR MWA
Pasal 2
Komposisi MWA terdiri dari unsur:

a. Menteri;
b. Rektor;
c. Wakil SenatAkademik sebanyak 8 (delapan) orang; dan
d. Wakil masyarakat sebanyak 11 (sebelas) orang.
Pasal 3

(1) Unsur wakil masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri dari:
a. Gubernur Sumatera Utara dan Ketua Pengurus Pusat lkatan Alumni USU merupakan
anggota MWA unsur wakil masyarakat yang ditetapkan menjadi anggota MWA tidak

b.

melalui pemilihan; dan
9 (sembilan) orang wakrl masyarakat yang melalui pemilihan.

(2) MWAterdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Anggota

BAB III
TATA CARA PEMILIHAN, PENGUSULAN, DAN PEMBERHENTIAN KETUA, SEKRETARIS,

DAN ANGGOTA MWA
tsagian Kesatu
Tata Cara Pemilihan
Pasal 4
('1)

Calon anggota MWA harus memenuhi kriteria utama pada komitmen, kemampuan,

integritas, prestasi, wawasan, dan minat terhadap pengelolaan dan pengembangan USU.
(2) Selain memenuhi kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota MWA
harus memenuhi persyaratan:
sehat jasmanidan rohani;
memiliki moral dan etika yang baik;
c. berusia paling tinggi:
1) 65 (enam putufr tima;tahun bagi calon anggota yang berasal dari SAdengan jabatan
akademik profesor;
2) 60 (enam puluh) tahun bagi calon anggota yang berasal dari SA dengan jabatan
akademik bukan profesor;
pada saat diangkat sebagai anggota MWA
d. dewasa dan cakap bertindak dalam hukum;
e. trdak sebagai tersangka tindak pidana;
f tidak pernah dipidana dengan pidana penjara karena meiakukan tindak pidana
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
g bersedia melaksanakan tugas sebagai anggota MWA;
h tidak berasal dari anggotaSAex-officio',
i. menyerahkan biodata dan pernyataan kesediaan sebagai calon

a.
b.

(3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota MWA dari wakil
masyarakat harus memenuhi persyaratan:

a. bukan dosen tetaP;
b. tidak memiliki benturan kepentingan; dan/atau
c. tidak memiliki afiliasi dengan perusahaan yang mempunyai

hubungan usaha dengan

USU

Pasal 5
('1) Calon Anggota MWA berasal dari:
a. anggota SA; dan

b. wakil masyarakat.
(2) Caton Anggota MWA yang berasal dari SA sebagaimana dimaksud pada ayat ('1) huruf a
dicalonkan oleh SA.

(3) Calon Anggota MWA yang berasal dari wakil masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b dijaring oleh SA.
(4) Caton Anggota MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan melalui media
massa.

(5) Tata cara penjaringan calon anggota MWA yang berasal dari wakil masyarakat dilaksanakan
sebagai berikut.

a. Setiap Anggota SA dapat mengusulkan 1 (satu) calon anggota yang memenuhi
persyaratan dan bersedia dicalonkan;
b. SA melakukan penilaian calon anggota;
c, SA menetapkan paling sedikit 18 (delapan belas) nama calon anggota.
Pasal 6

(1) Anggota MWA dipilih oleh SA.
(2) SA membentuk panitia pemilihan MWA yang berjumlah 5 (lima) orang.
(3) Susunan panitia pemilihan MWA terdiri aias:

(o)

a, ketua;
b. sekretaris; dan
s3)"liP,,Y"'i'r'

rr:i,lt

*o

sebasaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menjadi caton

anggota MWA

(5) Panitia pemilihan membuat dafiar calon dan daftar pemilih anggota MWA yang ditetapkan
dalam rapat SA.

(6) Calon yang mengundurkan diri harus membuat pernyataan tertulis yang diajukan paling
lambat 2 (dua) hari kerja sebelum pelaksanaan rapat SA penetapan calon.
Pasal 7

(1) Pemilihan anggota MWA diselenggarakan dalam rapat SA yang khusus diselenggarakan
paling lambat 2 (dua) minggu setelah penetapan calon.
(2) Rapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 213 (dua per tiga) dari jumlah
(3) Apabila rapat SA tidak dihadiri oleh 213 (dua per tiga) dari seluruh anggota SA, rapat SA
ditunda paling lama 1 (satu) kali24 (dua puluh empat)jam.
(4) Apabila setelah penundaan 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam rapat SA tidak dihadiri
oleh 213 (dua per tiga) dari seluruh anggota SA, maka rapat SA dilaksanakan dan
dinyatakan sah
Pasal

B

',

-

.

l

(1) Tata cara pemilihan anggota MWAwakil masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat ('1) ditentukan sebagai berikut:
a. setiap anggota SA yang hadir memilih 1 (satt) nama (one man one vote)',
b calon yang memperoleh jumlah suara terbanyak 1 (satu) sampai peringkat 9 (sembilan)
ditetapkan menjadi anggota MWA wakil masyarakat;
c. apabila peringkat 9 (sembilan) terbanyak belum dapat dipenuhi, oleh karena terdapat
jumlah suara yang sama pada peringkat bawah, maka untuk calon-calon yang memiliki
suara sama tersebut dilakukan pemilihan ulang, sehingga diperoleh 9 calon.

/

/

(2)

perolehan
Hasil pemilihan calon anggota MWA wakil masyarakat disusun berdasarkan

suara sampai dengan seluruh calon memperoleh peringkat'
Pasal 3 ayai(2),
(3) Tata cara pemilihan anggota MWAwakil SAsebagaimana dimaksud dalam
bertkut:
sebagai
drtentukan
a. Setiap anggota SA yang hadir memiliki 1 (satu) suara;
b. Calon yang memperoleh jumlah suara dalam peringkat 8 (delapan) terbanyak, diusulkan
menjadi anggota MWA wakil SA,
terdapat
c npaUita peiingt<at 8 (delapan) terbanyak belLlm dapat dipenuhr, oleh karena
yang
memiliki
calon-calon
untuk
peringkat
maka
pada
bawah,
jumlah suara yang sama,
(delapan)
calon'
8
diperoleh
pemilihan
sehingga
ulang,
.rrrr.rru tersebut dila(ukan
perolehan suara sampai
(4) Hasil pemilihan calon anggota MWA wakil SA disusun berdasarkan
peringkat
memperoleh
dengan seluruh calon
Bagian Kedua
Tata Cara Pengusulan Anggota
Pasal 9

MWAterpilih diusulkan SA kepada Menteri Or,,nn lambat 14 (empat belas)
hari kerja sejak tanggal pemilihan, untuk ditetapkan Menteri'
(2) Apabila dalam jangka waktu pengusulan, terdapat calon anggota MWA:
a. meninggal dunia; atau
b. mengundurkan diri;
(3) Penggantian calon anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan
menunjuk calon anggota MWA yang memiliki suara terbanyak di bawahnya dari unsur yang
(1) Calon anggota

sama.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemilihan Ketua dan Sekretaris

Pasal 10
diselenggarakan dalam rapat MWA yang khusus
diselenggarakan untuk itu paling lambat 2 (dua) minggu setelah penetapan anggota MWA

(1) pemilihan ketua dan sekretaris MWA
oleh Menteri.

(2) Ketua MWA periode sebelumnya
(3)

mengundang anggota MWA terpilih untuk menghadiri

rapai MWA.
Rapat MWA dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit 213 (dua per tiga) dari jumlah

anggota MWA terPilih
npaOita rapat MWA tidak dihadiri oleh 213 (dua per tiga) dari seluruh anggota MWA, rapat
MWA ditunda paling lama 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat)jam'
(5) Apabita setetah penundaan 1 (satu) kali24 (dua puluh empat)jam rapat MWAtidak dihadiri
oleh Zl3 (dua per tiga) dari seluruh anggota MWA, maka rapat MWA dilaksanakan dan
dinyatakan sah.
(6) Keiua MWA periode sebelumnya menyerahkan pimpinan rapat kepada anggota MWA
terpilih yang tertua sebagai Ketua sementara dan anggota MWA terpilih yang termuda
sebagar sekretaris sementara.
(7) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan untuk memilih Ketua MWA.
pemilihan sekretaris MWA dilakukan setelah terpilihnya ketua MWA sebagaimana

(4)

iAl

dimaksud Pada aYat (7).
(g) calon Ketua dan Sekretaris MWA dipilih dari dan oleh anggota MWA.
yang berbeda.
1tb; Caton Ketua dan Sekretaris MWA berasal dari unsur
jabatan pimpinan atau jabatan struktural
j
memangku
MWAtidak
Sekretaris
dan
Ketua
t
Crton
it

pada Universitas, perguruan tinggi lain, instansi pemerintah, dan jabatan lainnya yang
dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan USU
Pasal

(1) Setiap anggota

11

MWA yang memenuhi persyaratan dapat diajukan sebagai calon Ketua

MWA.

(2)

iel

pemilihan ketua MWA dilakukan melalui musyawarah untuk memperoleh mufakat.
Apabila musyawarah tidak tercapai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka d ilakuka
pemungutan suara secara langsung, bebas, dan rahasia.

/

bebas dan
pemilihan Ketua MWA dilakukan dengan pemberian suara secara langsung,

(4)

rahasia,

(satu) Suara, kecuali Rektor tidak memiliki
Setiap anggota MWA yang hadir memiliki hak 1

(5)

hak suara.

Ketua MWA.
memperoteh suara terbanyak ditetapkan sebagai
terbanyak yang sama' maka
jumlah
suara
Apabila terdapat dua calon atau lebih memiliki
yang memperoleh suara
calon
untuk
yang
sama
pada hari

c;;;;r;g

(6)
(7)

dilakukan pemungutan suara
terbanyak Yang sama.

Pasal 12

(1)PemilihanSekretarisMWAdilaksanakansetelahKetuaMWAterpilih
diusulkan oleh Ketua MWA terpilih'
iri Caton Sexretaris MWAMWA
dilakukan melalui musyawarah untuk memperoleh mufakat'
(3) Pemilrhan sekretaris
(2), maka dilakukan
(4) Apabita musyawarah tidak tercapai sebagaimani dimaksud pada ayat
pemungutan suara secara langsung, bebas, dan'rahasia'
suara
(5) Setiap Inggota MWA yang hadir memiliki hak 1 (satu)
jumlah
suara terbanyak yang sama' maka
memiliki
lebih
atau
calon
dua
(6) Apabila terdapat
untuk calon yang memperoleh suara
dilakukan p"rnung;irn suara pada hari yang sama
terbanYak Yang sama

(7)CalonyangmemperolehsuaraterbanyakditetapkansebagaisekretarisMWA.
Pasal 13

Menteri paling lambat
Ketua dan sekretaris MWA terpilih disampaikan kepada

3 (tiga) hari

setelah pemilihan.

Pasal 14
(1

)

jabatan 5 (lima) tahun, dan dapat dipilih kembali
Setiap anggota MWA diangkat untuk masa
untuk 1 (satu) kali masa jabatan'

(2)frrf.t.;rnrtrnKetuadanSekretarisMWAselama5(lima)tahun'
Bagian KeemPat
Pemberhentian Ketua, Sekretaris, dan Anggota

Pasal 15
apabila:
dan Sekretaris MWA berhenti dan dapat diberhentikan
meninggal dunia;
berakhir masa jabatan;
pernyataan;
mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat 'tidak
mengikuti rapat MWA,selama
dan/atau
aktif
secara
tugas
tidalimelaksanakan

(1) Anggota Ketua
a,
b.
c.
d.

'1

(satu)tahun,

\z)

etidaklagimemenuhipersyaratansebagaianggotaMWAsebagaimanadiaturdalam
Pasal 4.
r:-; sebagaimana
^^h.
dimaksud pada
diri
Berhentinya keanggotaan MWA yang mengundurkan

diajuiannya pengunduran diri
ir ir,rtrt c teitiitung sejak tanggJl
"v"i
MWA dapat diberhentikan oleh Menteri'
(3) nnggbia
Pasal

'16

penggantian

maka dilakukan
(1) Apabila terjadi kekosongan jabatan keanggotaan MV/A,
' ' ait *rktu paling lambat 2 (dua) bulan'
yang sama
(2) Anggota MWA pengganti harus berasal,dari unsur
pada ayat (1) meneruskan
pungganti
seba-gaiminalimaksud
ftfWn
jabatan
.ngdJt.
(3) Masa
sisa masa jabataninggota MWA yang digantikan'
dalam ayat (1) digantikan dengan
(4) pengganlan anggotJ"f,rlWn seUagiima"na dimaksud
di bawahnya'
terbanyak
''
memiliki suara
cato'n anggota MWA
,"n"g"u.utXan

/ang

/

/

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17
Anggota MWA yang telah ada dan sedang menjabat pada saat Peraturan MWA ini mulai berlaku
tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai terbentuknya MWA yang baru.
BAB V

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan MWA ini, Peraturan MWA Nomor 02 Tahun 2014 tentang
Komposisi dan Jumlah Setiap Unsur Majelis Wali Amanat, Tata Cara Pemilihan, Pengusulan,
dan Pemberhentian Ketua, Sekretaris, dan Anggota Majelis Wali Amanat dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 19
Peraturan MWA ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan pada tanggal 20 Agustus 2015
I
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AMANAT

BAHROENY

