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PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
NOMOR 09 TAHUN 2015
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SUMATERA UTARA,
Menimbang

bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan anggota Majelis Wali
Amanat Universitas Sumatera Utara, perlu diatur petunjuk pelaksanaan
pemilihan anggota Majelis WaliAmanat Universitas Sumatera Utara;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a dan untuk melaksanakan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas
Sumatera Utara Nomor 0B Tahun 2015 teniang Tata Cara Pemilihan,

Pengusulan, dan Pemberhentian Ketua, Sekretaris, dan Anggota
Majelis WaliAmanat, perlu menetapkan Peraturan Majelis WaliAmanat
Universitas Sumatera Utara tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan
Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara;
Mengingat

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 lenlang Pendidikan Tinggi

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2012 Nomor 158
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5336);
Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5500),

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Statuta
Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
'1

lndonesia Nomor 5516);
Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 0B

Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengusulan,

dan

Pemberhentian Ketua, Sekretaris, dan Anggota Majelis Wali Amanat;
MEMUTUSKAN
Menetapkan

PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SUMATERA
UTARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN ANGGOTA I
I
MAJELIS WALIAMANAT UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.
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BAB

I

KETENTUAN UMUM
Pasal

1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.

Universitas Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat USU adalah Perguruan Tinggi Negeri
badan hukum.

2. Menteri adalah

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

di bidang

pendidikan

tinggi.

3.

Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ USU yang menyusun dan
menetapkan kebijakan umum USU.

4. Senat Akademik yang

selanjutnya disingkat SA adalah organ USU yang menyusun,
dan memberikan pertimbangan, serta melakukan

merumuskan, menetapkan kebijakan,
pengawasan di bidang akademik.

5. Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh SA untuk melaksanakan

pemilihan anggota

MWA.

BAB

II

PERSYARATAN CALON ANGGOTA MWA DAN PANITIA PEMILIHAN
Pasal 2
Persyaratan calon anggota MWA harus memenuhi kriteria utama pada:

a.
b.

c.

komitmen, yakni kesediaan memberikan yang terbaik serta mencurahkan waktu dan
pemikirannya dengan segala ketulusan hati untuk kepentingan universitas;
kemampuan, yakni penguasaan dan pengalaman yang baik dalam manajerial sumber daya,
modal, organisasi, dan program/kreatifitas;
integritas, yakni kesesuaian ucapan dengan perbuatan, jujur, menjunjung tinggi nilai etis dan
adil;

d. prestasi, yakni rekam jejak keberhasilan dalam pekerjaan sebelumnya;
e. wawasan, yakni visi tentang masa depan universitas;

f.

minat terhadap pengembangan universitas, yakni pemikiran dan sikap positif terhadap upaya

S

pengembangan universitas;
nonparlisan, tidak terlibat dalam kegiatan keparlaian, khusus untuk calon anggota MWA wakil
masyarakat.

Pasal 3
'

Selain memenuhi kriteria utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, calon anggota MWA harus

memenuhi persyaratan:

a.
b.

sehat lasmani dan rohani;

memiliki moral dan etika yang baik;

c. pada saat diangkat sebagai anggota MWA berusia paling tinggi.
1. 65 (enam

.

puluh lima) tahun bagi calon anggota yang berasal dari

SA

dengan jabatan

akademik profesor;

2.
d.
e.

60 (enam puluh) tahun bagi calon anggota yang berasal dari SA dengan jabatan akade mik

bukan profesor;
dewasa dan cakap bertindak dalam hukum;
tidak sebagaitersangka tindak pidana;

/
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f.

tidak pernah dipidana dengan pidana penjara karena melakukan tindak pidana berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
bersedia melaksanakan tugas{ugas sebagai anggota MWA;

S
h. tidak berasal dari anggota SA ex-officio;
i menyerahkan biodata dan pernyataan kesediaan

sebagai calon.

Pasal 4

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3, 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) Pemilihan anggota MWA USU dilaksanakan oleh panitia yang dibentuk oleh SA dari anggota SA.
(2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri
atas.

a.
b.
c.

ketua merangkap anggota;
sekretaris merangkap anggota; dan
3 (tiga) orang anggota.

(3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mencalonkan diri atau
dicalonkan sebagai anggota MWA.

(4) Panitia Pemilihan yang telah ditetapkan tidak dapat mengundurkan dtri sampai dengan
selesainya proses Pemilihan.

(5) Panitia Pemilihan bertugas:

a. menyusun tata terlib dan jadwal pelaksanaan pemilihan calon anggota MWA,

b

mengumumkan tata terlib dan jadwal pelaksanaan pemilihan pada laman web USU, papan
pengumuman, dan media massa;

c. menyediakan kelengkapan dan fasilitas pemungutan suara;
d. melakukan urusan administrasi proses pelaksanan pemilihan;
e. membuat berita acara pelaksanaan pemilihan; dan

f

melaporkan pelaksanaan pemilihan kepada Ketua Senat Akademik.

BAB

III

PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
Pasal 6

(1) Calon anggota MWA wakil SA dapat mendaftarkan diri sebagai calon atau didaftarkan sebagai
calon oleh anggota SA kepada Panitia Pemilihan.

(2) Calon anggota MWA wakil masyarakat diusulkan dan didaftarkan oleh anggota SA kepada
Panitia Pemilihan.
(3) Setiap anggota SA dapat mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota MWA wakil masyarakat.
(4) Calon anggota MWA wakil masyaraka! sebagaim,ana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit

berjumlah 1B (delapan belas).
Pasal 7

(1) Calon anggota MWA yang mendaftar atau didaftarkan harus melengkapi berkas yang terdni
atas:
a. biodata;
pernyataan sehat jasmani dan rohani;

b

/
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-4c. pernyataan kesediaan sebagai calon dan kesediaan melaksanakan tugas-tugas MWA;
d. pernyataan tidak sebagai tersangka tindak pidana atau pernah dipidana;
e. khusus calon MWA wakil masyarakat:
1.

pernyataan nonPartisan;
bukan dosen tetap USU dan tidak memiliki benturan kepentingan dan/atau
afiliasi dengan perusahaan yang mempunyai hubungan usaha dengan USU;
pasfoto ukuran 3x4 dan 4x6 cm masing-masing 2 lembar.

2. pernyataan

f.

(2) Berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e disediakan oleh
Paniiia Pemilihan.

Pasal

B

(1) Panitia Pemilihan melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan berkas pendaftaran sesuai
dengan persyaratan.

(2) Panitia Pemilihan mempersiapkan:

a.
b.

daftar calon anggota MWA wakil SA,
daftar calon anggota MWA wakil masyarakat;
ringkasan biodata masing-masing calon;
d. daftar pemilih.
(3) Calon yang mengundurkan diri harus membuat pernyataan tertulis yang diajukan kepada Panitia
Pemilihan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum pelaksanaan rapat SA penetapan calon.
(4) Khusus untuk calon MWA wakil masyarakat, Panitia Pemilihan mengumumkan nama calon

c.

melalui media massa.

BAB IV
PEMILIHAN
Pasal 9

(1) Pemilihan anggota MWA dilakukan dalam rapat SA khusus dengan ketentuan:

a. rapat dibuka dan disahkan oleh ketua SA;
b. rapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) anggota SA;

c. apabila

rapat tidak dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) anggota SA, maka rapat ditunda paling

lama 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat)jam;
setelah penundaan '1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam rapat tidak dihadiri oleh 2/3 (dua
per tiga) anggota SA, maka rapat dilaksanakan dan dinyatakan sah.
(2) SA menetapkan calon anggota MWA wakil SA.
(3) SA menetapkan calon anggota MWA vrakil masyarakat
(4) SA mengesahkan daftar pemilih yang terdiri dari seluruh anggota SA.
(5) Setiap anggota SA berhak memilih:
a. 1 (satu) nama calon anggota MWA Wakil SA; dan
b. '1 (satu) nama calon anggota MWA Wakil masyarakat.
(6) Ketua SA menyerahkan pelaksanaan pemungutan suara kepada Panitia Pemilihan.

d.

:

Pasal

10

.

(1) Ketua Panitia Pemilihan membuka proses pemungutan suara untuk pemilihan anggota MWA.
(2) Panitia Pemilihan membuka dan memperlihatkan keabsahan kotak suara yang akan digunaka n.
(3) Kotak suara yang dipersiapkan terdiri atas:
a. kotak suara untuk calon anggota MWAwakil SA;

b. kotak suara untuk calon anggota MWA wakil masyarakat,

/
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'11

(1) Panitia Pemilihan memanggil pemilih untuk memberikan suara secara bergiliran berdasarkan
daftar nama pemilih yang telah ditetapkan.
(2) Pada setiap giliran dilakukan pemanggilan sekaligus terhadap 6 (enam) nama pemilih.

(3) Pemillh yang dipanggil mendapat

2 (dua) lembar kertas suara diparaf oleh

Ketua Panitia

Pemilihan dalam keadaan terlipat, yang terdiri atas:

a.
b.

lembar kedas suara yang berisi nomor dan nama calon untuk memilih calon anggota MWA
wakil SA; dan
lembar kertas suara yang berisi nomor dan nama calon untuk memilih calon anggota MWA
wakil masyarakat.

Pasal

'12

(1) Pemilih memberikan suara secara langsung, bebas dan rahasia

di bilik suara yang telah

disediakan.

(2) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan dengan memberi tanda silang
(X) di lembar kertas suara pada:
a. nomor di depan nama calon anggota MWA Wakil SA yang dipilih; dan
b. nomor di depan nama calon anggota MWA Wakil masyarakat yang dipilih.
(3) Pemilih memasukkan lembar kertas suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam keadaan
terlipat dengan ketentuan:
a. lembar kertas suara calon anggota MWA Wakil SA ke dalam kotak suara calon anggota
MWA wakil SA; dan
lembar kertas suara calon anggota MWA Wakil masyarakat ke dalam kotak suara calon
anggota MWA wakil masyarakat.
(4) Dalam hal pemilih yang hadir belum memberikan hak suara, Panitia Pemilihan memanggil
pemilih sebanyak 2 (dua) kali dalam rentang waktu masing-masing 5 (lima) menit.
(5) Ketua Panitia Pemilihan menutup proses pemungutan suara setelah seluruh pemilih yang hadir

b

memberikan suara.

Pasal

'13

(1) Penghitungan suara hasil pemilihan anggota MWA dilakukan oleh Ketua Panitia Pemilihan
dengan disaksikan oleh 3 (tiga) anggota SA.

(2) Saksi 3 (tiga) anggota SA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diminta secara sukarela oleh
Ketua Panitia Pemilihan.

(3) Panitia Pemilihan membuka masing-masing kotak suara dan mengeluarkan seluruh lembar
kertas suara dari masing-masing kotak suara untuk dihitung oleh Sekretaris Panitia Pemilihan
sesuai dengan jumlah pemilih yang telah memberikan suara.

(4) Penghitungan perolehan suara dimulai dengan penghitungan suara calon anggota MWA wakil
SA dan dilanjutkan dengan penghitungan suara calon anggota MWA wakil masyarakat.

Pasal 14

(1) Ketua Panitia Pemilihan membacakan lembar kertas suara dan Sekretaris Panitia Pemilihan
mencatat perolehan suara dari masing-masing calon anggota MWA yang didampingi para saksi
dan dibantu anggota Panitia Pemilihan lainnya.
(2) Setiap lembar kertas suara yang dibacakan adalah nomor calon yang diberi tanda silang (X) oleh

pemilih

_,_r_.-^.--:,:L
f,--__-.
pemilih dengan.
(3) Lembar kertas suara dinyatakan batal apabila diisi oleh

a. tanda lain; dan/atau
b. tanda silang (X) lebih dari satu nomor calon.

/
/
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-6(4) Seluruh lembar kertas suara dibacakan, dicatat, dan direkapitulasi.
(5) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat nama calon anggota MWA wakil SA
dan nama calon anggota MWA wakil masyarakat yang disusun secara berurutan dari peringkat
tertinggi sampai terendah.
Pasal 15

(1) Calon anggota MWA wakil SA yang memperoleh jumlah suara terbanyak pada peringkat 1 (satu)
sampai 8 (delapan) ditetapkan menjadi anggota MWA wakil SA yang terpilih.
(2) Apabila peringkat 8 (delapan) jumlah suara 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 8 anggota MWA wakil SA.

Pasal 16

(1) Calon anggota MWA wakil masyarakat yang memperoleh jumlah suara terbanyak pada
peringkat 1 (satu) sampai peringkat 9 (sembilan) ditetapkan menjadi anggota MWA wakil
masyarakat yang terpilih.

(2) Apabila peringkat 9 (sembilan) jumlah suara 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 anggota MWA wakil
masyarakat.

Pasal 17

(1) Seluruh proses dan hasil pemilihan anggota MWA dibuat dalam Berita Acara yang ditanda
tangani oleh seluruh Panitia Pemilihan dan para saksi.

(2) Ketua SA menutup rapat SA khusus pemilihan anggota MWA
(3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan

SA sebagai dasar

untuk

mengusulkan penetapan anggota MWA oleh Menteri.
BAB V

PERLENGKAPAN, PENJADWALAN KEGIATAN, DAN PEMBIAYAAN
Pasal 18
('1) Perlengkapan untuk pemilihan anggota MWA dipersiapkan oleh Panitia Pemilihan.
(2) Panitia Pemrlihan mempersiapkan formulir isian tentang:
a. pernyataan sehat jasmani dan rohani untuk seluruh calon anggota MWA;

b

pernyataan kesediaan sebagai calon dan kesediaan melaksanakan tugas{ugas MWA untuk
seluruh calon anggota MWA;
c. pernyataan tidak sebagai tersangka tindak pidana atau pernah dipidana untuk seluruh
caton anggota MWA;
d. pernyataan nonpartisan untuk calon anggota MWA wakil masyarakat; dan
e. pernyataan bukan dosen tetap USU dan tidak memiliki benturan kepentingan dan/atau afiliasi
dengan perusahaan yang mempunyai hubungan usaha dengan USU untuk calon anggota
MWA wakil masyarakat.
(3) Selain formulir isian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan mempersiapkan:
a. format lembar kertas suara,
/
b. format ringkasan biodata calon:
/
I
c. format berita acara pemilihan;

d. alat tulis;
e. kotak suara;

f.
S

bilik suara; dan
perangkat yang diperlukan untuk pencatatan perolehan suara.
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Pasal 19
Jadwal kegiatan pemilihan anggota MWA paling sedikit meliputi:
a. pembentukan Panitia Pemilihan oleh SA;
b. pendaftaran calon anggota MWA kepada Panitia Pemilihan oleh para anggota SA;
c. verifikasi calon dan pengumuman calon anggota MWA wakil masyarakat oleh Panitia Pemilihan;
d. persiapan perlengkapan pemilihan oleh Panitia Pemilihan;
e. pemilihan anggota MWA oleh SA bersama Panitia Pemilihan sebagai pelaksana, dan
f. pengiriman usulan penetapan anggota MWA kepada Menteri oleh SA.

Pasal 20

Seluruh pembiayaan pelaksanaan pemilihan anggota MWA dibebankan kepada anggaran USU.
BAB VI

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21
Peraturan MWA ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan pada tanggal 8 September 2015
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