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MUKADDIMAH 

Bismillahirrahmaanirrahiim, 

 

Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam 

pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka perguruan tinggi memiliki tugas pokok 
sebagai pusat penyelenggaraan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau 

kesenian, sebagai suatu masyarakat ilmiah yang penuh cita-cita luhur, guna mencerdaskan 

kehidupan bangsa. Sebagai perguruan tinggi yang otonom, Universitas Muhammadiyah 

Gresik merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat 

yang memiliki kemampuan, kecakapan dan keterampilan dalam pengembangan atau 

penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian serta mengupayakan 
penggunaanya bagi masyarakat, bangsa dan Negara. 

Universitas Muhammadiyah Gresik sebagai Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang 

berkedudukan di Gresik, memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan sumber 
daya manusia sesuai kebutuhan pembangunan, baik di wilayah Gresik maupun kawasan 

nusantara, dengan mengingat pula kedudukanya sebagai bagian dari masyarakat ilmiah yang 

bersifat universal. 

Dalam mewujudkan Universitas Muhammadiyah Gresik yang unggul, mandiri dan dijiwai 

nilai-nilaientrepreneur Islami diperlukan STATUTA sebagai landasan penyusunan 

peraturan dan proseduroperasional di Universitas Muhammadiyah Gresik. Oleh karena itu, 

disempurnakan STATUTA Universitas Muhammadiyah Gresik yang berfungsi sebagai 
pedoman dasar untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan 

kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta menjadi rujukan pengembangan peraturan 

umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku. Statuta ini merupakan 

penyempurnaan dari statuta yang terdahulu untuk mempercepat terwujudnya visi, misi dan 
program Universitas Muhammadiyah Gresik sebagaimana dimaksud. 
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BAB I 

Ketentuan Umum 

Pasal 1 

 

1. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang 

Pendidikan Tinggi 

2. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki  spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 

3. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang 

mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan 

program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi 

berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.   

4. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan 

dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang 

dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau 

kemasyarakatan tertentu.   

5. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang 

menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta 

peningkatan mutu kehidupan manusia.  

6. Humaniora adalah disiplin akademik yang mengkaji nilai intrinsik kemanusiaan.   

7. Statuta merupakan peraturan dasar pengelolaan suatu perguruan tinggi yang digunakan 

sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di perguruan tinggi 

8. Peraturan perguruan tinggi sebagai dasar pelaksanaan Statuta adalah perundang-

undangan yang ditetapkan oleh Rektor berdasarkan ketentuan peraturan perundangan 

yang berlaku dan/ atau mendapat pertimbangan Senat Universitas. 

9. Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi adalah organisasi/ yayasan yang bersifat sosial 

yang mengelola perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat, dalam hal ini 

adalah Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang kewenangan pelaksanaannya dilimpahkan 

kepada Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 

10. Majelis Pendidikan Tinggi, selanjutnya disebut Majelis Dikti adalah badan pembantu 

Pimpinan Pusat yang dibentuk oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk membina 

dan mengkoordinasikan amal usaha Persyarikatan Muhammadiyah di bidang pendidikan 

tinggi, penelitian dan pengembangan, serta memberi bahan pertimbangan kepada 

Pimpinan Pusat Muhammadiyah guna menentukan garis kebijakan.  

11. Badan Pembina Harian (BPH) adalah badan yang dibentuk dan bertanggung jawab 

kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah  

12. Universitas Muhammadiyah Gresik adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan 

program pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sejumlah disiplin ilmu 

pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian, yang selanjutnya disebut UMG. 

13. Senat Perguruan Tinggi adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di UMG. 
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14. Fakultas adalah satuan struktural pada Universitas yang mengkoordinasikan dan/atau 

melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam satu atau seperangkat 

cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian. 

15. Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan  pembelajaran  yang  memiliki  

kurikulum  dan metode  pembelajaran  tertentu  dalam  satu  jenis pendidikan  akademik,  

pendidikan  profesi,  dan/atau pendidikan vokasi. 

16. Pendidikan profesional adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada kesiapan 

penerapan keahlian tertentu. 

17. Kebebasan akademik merupakan kebebasan Sivitas Akademika dalam Pendidikan 

Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara 

bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma.  

18. Kebebasan mimbar akademik merupakan wewenang profesor dan/atau Dosen yang 

memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung 

jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.  

19. Otonomi keilmuan merupakan otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang Ilmu 

Pengetahuan dan/atau Teknologi dalam menemukan, mengembangkan, 

mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode 

keilmuan, dan budaya akademik. 

20. Etika akademik adalah tindakan segenap sivitas akademika dalam setiap kegiatan 

akademik yang menimbulkan dampak terhadap nama baik lembaga secara langsung 

ataupun tidak langsung dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku di UMG 

21. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara 

sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan 

pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.  

22. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan 

ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan 

mencerdaskan kehidupan bangsa.  

23. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah 

kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, 

menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan 

kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja 

sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.  

24. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran 

lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan program studi.  

25. Kalender akademik adalah jadwal penyelenggaraan kegiatan akademik selama jangka 

waktu setahun yang dijadikan sebagai pedoman dasar dalam menyusun kegiatan-

kegiatan akademik. 

26. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan 

lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam 

rumusan capaian pembelajaran lulusan. 

27. Ijazah adalah dokumen pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang 

pendidikan tinggi setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi .  
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28. Transkrip Nilai kumpulan nilai-nilai matakuliah Kumulatif yang telah di tempuh sebagai 

hak mahasiswa karena yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku 

29. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen 

yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan 

pendidikan tinggi bergelar 

30. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.  

31. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama 

mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

32. Tenaga kependidikan adalah pegawai UMG yang terdiri dari tenaga penunjang 

akademik dan pelaksana administrative yang mengabdikan diri dan diangkat untuk 

menunjang penyelenggaraan pendidikan dilingkungan UMG 

33. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi. 

34. Alumni adalah seseorang yang telah menyelesaikan pendidikannya pada jenjang 

pendidikan tertentu yang diselenggarakan UMG .Pendidikan akademik adalah 

pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan 

pengembangannya. 

35. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai 

perhatian dan peranan dalam bidang Pendidikan Tinggi 

 

Bab II    

Visi, Misi dan Tujuan 

 

Pasal 2 

Visi 

 
Visi UMG adalah: 

 

Tahun 2030 menjadi Universitas unggul, mandiri yang dijiwai dengan  

nilai-nilai entrepreneurship islami. 

 
Pasal 3 

Misi 

 
Misi UMG terdiri atas: 

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang 

berkualitas dan terukur melalui pendidikan  senyatanya (the realistic education); 

2. Menyelenggarakan Universitas yang mandiri dengan tata kelola yang baik (Good 

University Governance). 

3. Menyelenggarakan proses pembelajaran kewirausahaan yang Islami untuk menghasilkan 

output lulusan yang siap hidup di dunia global 

 

 

 

 

 



4 | Statuta UMG 
 

Pasal 4 

Tujuan 

 

Tujuan UMG terdiri atas: 

1. Menjadi Universitas unggul yang beridentitas keIslaman membentuk manusia berakhlak 

mulia, berkarakter, profesional dan berwawasan global. 

2. Menjadi Universitas yang mandiri dalam pengelolaan sumber daya dan bertata kelola 

baik (Good University Governance). 

3. Menjadi universitas Islam yang berkewirausahaan mandiri dan unggul 

 

Pasal 5 

Sasaran 

 

Sasaran UMG terdiri atas: 

1. Implementasi kurikulum KKNI secara optimal di semua program studi dengan 

menginternalisasikan nilai-nilai keislaman, kewirausahaan dan penguatan soft skill. 

2. Terpenuhinya standar infrastruktur utama yang dapat mengoptimalkan layanan akademik 

untuk menopang konsep The Realistic Education. 

3. Terpenuhinya standar infrastruktur pendukung untuk mengoptimalkan layanan 

akademik. 

4. Terbentuknya sistem tatakelola universitas yang kredibel, akuntabel, bertanggung dan 

memenuhi aspek keadilan dalam melayani semua pihak. 

5. Peningkatan keberlanjutan layanan pendidikan tinggi kepada masyarakat (Pembukaan 

Program Pascasarjana, dua prodi S1, dan fakultas kedokteran). 

6. Terpenuhinya standar layanan pengembangan SDM dan peningkatan pengembangan 

internal stakeholders (renumerasi dosen dan tenaga kependidikan) yang proporsional dan 

adil sesuai dengan kemampuan pembiayaan kampus dan standar umum (minimal sesuai 

dengan pemerintah). 

7. Berkembangnya kegiatan atmosfir akademik dan non akademik antar bidang/disiplin 

ilmu ataupun sesama bidang ilmu sehingga mendorong tumbuhnya kinerja dosen dan 

mahasiswa. 

8. Tumbuhnya pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pembelajaran dikalangan 

civitas akademika  

9. Tumbuhnya kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bentuk 

Haki, Paten, Hak cipta, buku, jurnal, artikel, dan lain-lain., yang memenuhi rasio jumlah 

dosen dan standar luaran secara minimal. 

10. Tumbuhnya kualitas dan kuantitas kerjasama yang saling menguntungkan baik di dalam 

negeri maupun luar negeri terutama dalam  kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

11. Terwujudnya sumber-sumber pendanaan melalui pengembangan unit usaha dibawah 

pengelolaan fakultas maupun universitas. 

 
Bab III 

Identitas 

 

Pasal 6 

 

1. UMG merupakan lembaga pendidikan tinggi yang merupakan amal usaha Peryarikatan 

Muhammadiyah dan bernaung di bawah Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 
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2. UMG berkedudukan di Gresik dan disahkan pendiriannya oleh Majelis Pendidikan 

Pengajaran dan Kebudayaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gresik dengan surat 

nomor: E.1/017-V/1980, tanggal 25 Mei 1980. 

3. UMG berkedudukan di Gresik dikuatkan dengan Surat kuasa dari PW Muhammadiyah 

Jatim Majlis PP dan K nomor: E.1/038-III/1982 tanggal 15 Maret 1982, pengesahan 

terhitung mulai tanggal 26 Rajab 1402 H bertepatan dengan 20 Mei 1982 M. 

4. UMG  yang didirikan berdasarkan akta pendirian Universitas Muhammadiyah Gresik 

oleh Notaris Nur Laili Adam, SH. tanggal 29 Maret 1982 No. 16. 

5. UMG berkedudukan di Gresik dikuatkan pendiriannya oleh Majelis Pendidikan 

Pengajaran dan Kebudayaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gresik dengan SK 

nomor: 021-VI/1982, tanggal 20 Mei 1982 M/26 Rajab 1402 H. 

6. Milad UMG ditetapkan tanggal 25 Mei 1980, dengan pertimbangan surat pendirian 

pertama oleh Majelis Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Pimpinan Daerah 

Muhammadiyah Gresik. 

7. Dikukuhkan oleh Persyarikatan Muhammadiyah yang didirikan oleh KH. Ahmad 

Dahlan di Jogjakarta pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H / 18 Nopember  1912 sebagai 

badan hukum yang bergerak dalam bidang: 

a. Sosial disahkan dengan Surat Menteri Sosial RI No. K/162-ik/75 tertanggal 7 

September 1975; 

b. Pendidikan di sahkan dengan Surat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 

23628/MPR/74 tertanggal 24 Juli 1974; 

c. Agama di sahkan dengan surat Surat  Menteri  Agama  RI  No. 1  tahun  1975  

tertanggal  9 September 1975. 

8. Surat keterangan pimpinan pusat muhammadiyah nomor 01/ket/i.0/b/2013tentang 

persyarikatan muhammadiyah sebagai badan hukum 

 

Pasal 7 

Landasan Dasar 

 

1. UMG diselenggarakan atas dasar: 

a. Sifat universal dan obyektif ilmu pengetahuan untuk mencapai kenyataan dan 

kebenaran; 

b. Sifat beradab dan teologis usaha ilmu pengetahuan guna keadaban, kemanfaatan dan 

kebahagiaan kemanusiaan. 

2. Landasan penyelenggaraan UMG adalah Al Qur’an dan As-Sunnah yang diwujudkan 

dalam dasar keimanan dan ketaqwaan, dasar rasional, dasar demokrasi, dasar 

kemasyarakatan dan dasar kekeluargaan. 

 

Pasal 8 

Logo 

 

1. UMG memiliki lambang yang tergambar sebagai berikut: 

a. Gambar matahari; 
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b. Perkataan “Muhammadiyah” dalam tulisan Arab; 

c. Dua kalimat syahadat dalam tulisan Arab; 

d. Lukisan padi dan kapas; 

e. Kalimat Universitas Muhammadiyah Gresik; 

f. Lingkaran segi lima. 

2. Arti lambang tersebut dalam ayat (1) pasal ini adalah: 

a. Matahari, melambangkan semangat gerakan Persyarikatan Muhammadiyah yang 

bertujuan memberikan manfaat bagi hidup dan kehidupan manusia; 

b. Kata “Muhammadiyah” dalam tulisan Arab, nama Persyarikatan Muhammadiyah;  

c. Dua kalimat “Syahadat” dalam tulisan Arab, melambangkan Persyarikatan 

Muhammadiyah berusaha memancarkan cahaya keimanan berupa tauhid, bahwa 

sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya Nabi 

Muhammad SAW adalah utusan Allah. Dengan demikian Persyarikatan 

Muhammadiyah menyeru kepada umat manusia agar dengan sadar memeluk Islam 

dan menjadi penolong serta penegak Islam; 

d. Gambar padi dan kapas, yang masing-masing terdiri dari 19 dan 12 rangkaian yang 

apabila digabung menjadi 1912 melambangkan berdirinya Persyarikatan 

Muhammadiyah di Indonesia yang juga melambangkan kemakmuran dan 

kesejahteraan sebagai cita-cita Persyarikatan Muhammadiyah khususnya dan 

masyarakat Indonesia pada umumnya; 

e. Kalimat “Universitas Muhammadiyah Gresik”, melambangkan pendidikan tinggi 

dalam Persyarikatan Muhammadiyah yang berkedudukan di Gresik; 

f. Segi lima, melambangkan filosofi yang terdapat dalam Pancasila. 

3. Lambang sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini dibuat dalam bentuk atau untuk 

bendera, dokumen, stempel, vandel, suvenir, stiker dan lain-lain bentuk serta jenis yang 

pada dasarnya digunakan untuk dan demi baiknya Universitas. 

  

Pasal 9 

Bendera UMG 

 

1. Bendera UMG berwarna dasar biru tua, dengan logo warna kuning emas, simbol 

Muhammadiyah putih perak dan tulisan Muhammadiyah berwarna hitam. 

2. Lambang dan warna lambang yang sama sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 ayat (1), 

tiap-tiap Fakultas atau Pascasarjana mempunyai warna dasar bendera berbeda. 

3. Warna dasar bendera Fakultas: 

a. Fakultas Pertanian dan Perikanan :   Hijau 

b. Fakultas Ekonomi dan Bisnis :   Kuning 

c. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan :   Abu-abu 

d. Fakultas Agama Islam :   Putih 

e. Fakultas Sains dan Teknologi :   Merah hati 

f. Fakultas Psikologi :   Ungu 

g. Fakultas Hukum :   Merah  

h. Fakultas Kesehatan :   Biru muda 

i. Pascasarjana :   Oranye 
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4. Warna dasar digunakan sebagai warna dasar identitas fakultas.  

 

Pasal 10 

Hymne dan Mars UMG 

 

1. Hymne UMG adalah lagu yang berjudul Hymne UMG dengan hak cipta No. 000101340 

2. Mars UMG adalah lagu yang berjudul Mars UMG dengan hak cipta No. 000101341 

3. Hymne dan Mars UMG wajib disosialisasikan kepada sivitas akademika 

 

Pasal 11 

Busana Akademik dan wisuda 

 

1. Busana Akademik mahasiswa yaitu: 

a. Perempuan muslim  : busana muslimah dan jas Almamater 

b. Perempuan dan Laki-laki  : bebas, rapi dan sopan dan jas Almamater 

2. Busana Akademik mahasiswa dipakai dalam kegiatan dan atau upacara resmi 

Universitas, Fakultas atau Program Pascasarjana atau kegiatan yang diselenggarakan 

untuk dan/atau oleh Lembaga Kemahasiswaan. 

 

Pasal 12 

 

Busana  Akademik untuk kegiatan wisuda yang digunakan sebagai berikut: 

1. Rektor, Wakil Rektor dan Dekan dan Guru Besar: 

a. Perempuan : mengenakan toga, topi wisuda, sleber, gordon dipadu dengan busana 

muslimah 

b. Laki-laki : mengenakan toga, topi wisuda, sleber, gordon, dipadu dengan kemeja 

lengan panjang putih polos, dasi kupu-kupu dan celana panjang hitam. 

2. Peserta: 

a. Wisudawan mengenakan toga, topi wisuda, gordon, sleber, dipadu dengan kemeja 

lengan panjang putih polos, dasi dan celana panjang hitam; 

b. Wisudawati mengenakan toga, topi wisuda, gordon, sleber, dipadu dengan busana 

muslimah. 

Pasal 13 

Upacara Akademik 

 

1. Upacara akademik meliputi upacara Milad, Wisuda Lulusan, Promosi Doktor dan 

Pengukuhan Guru Besar diselenggarakan dalam rapat Senat terbuka. 

2. Upacara Milad diselenggarakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun universitas 

yang diselenggarakan setahun sekali. 

3. Upacara Wisuda Lulusan diselenggarakan dalam rangka pengukuhan lulusan dan 

penyerahan ijazah. 

4. Upacara Promosi Doktor diselenggarakan dalam rangka penilaian akhir lulusan 

pendidikan Program Doktor. 
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5. Upacara Pengukuhan Guru Besar diselenggarakan dalam rangka Pengukuhan Guru 

Besar atau dengan menyampaikan pidato pengukuhan. 

 

Pasal 14 

Nilai Dasar dan Budaya UMG 

 

1. Nilai Dasar UMG yaitu: 

a. Membenarkan Allah dan seluruh ajarannya; 

b. Responsif dan proaktif terhadap semua perubahan; 

c. Tak pernah berhenti berproses mencapai kesempurnaan; 

d. Percaya pada kekuatan sendiri seraya menghargai kekuatan orang lain; 

e. Tak kenal menyerah mengabdi pada kemanusiaan. 

2. Budaya UMG 

a. Berpenampilan :  modern, indah, bersih, cerah, nyaman dan  harum 

b. Perilaku Kolektif: rensponsif, pro aktif, cepat  mengambil keputusan (agility), 

kompak, transformatif, alur kerja yang jelas dan lancar, dan menghargai teori-

temuan baru dan waktu. 

c. Perilku Individu: penuh mimpi dan berjiwa muda, penelitian dan pengembangan 

yang relevan dengan visi 2030 menjadi kebiasaan sehari sehari, mencitai pekerjaan 

nan penuh semangat, selalu menyadari peran dan siap berkontribusi bagi 

kepentingan bersama. 

Pasal 15 

Kepercayaan Dasar 

 

Kepercayaan Dasar UMG yaitu: 

1. Kebersamaan: Meyakini bahwa UMG tidak akan maju kecuali secara internal segenap 

sivitas akademika mampu bekerja sama secara kokoh dan dinamis, untuk kemudian 

bekerja sama dengan semua pihak; 

2. Kerja Keras, Kerja Cerdas dan Kepuasan semua pihak: Meyakini hanya dengan kerja 

cerdas dan kerja keras setiap kemajuan dapat diraih, semua itu akan mengantarkan 

kepada kepuasan diri dan semua pihak yang merupakan tangga kemajuan UMG; 

3. Kebersihan: Meyakini kebersihan jiwa (ketulusan) dan raga yang termanifestasikan 

dalam suasana fisik kampus, sivitas akademika dan dalam berhubungan dengan semua 

pihak menjadi penopang utama kemajuan UMG. 

 

BAB IV  

Penyelenggaraan Catur Dharma Perguruan Tinggi 

 

Bagian Kesatu 

Penyelenggaraan Pendidikan Akademik 

 

Pasal 16 

1. UMG  menyelenggarakan tiga jenis pendidikan tinggi yang meliputi  pendidikan 

akademik, vokasi dan profesi. 
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2. Pendidikan akademik merupakan pendidikan Tinggi programsarjanadan/atau 

pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabangIlmu 

Pengetahuan dan Teknologi. 

3. Pendidikanvokasi merupakan Pendidikan Tinggi program diploma yang menyiapkan 

Mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan  tertentu 

4. Pendidikan profesi merupakanPendidikanTinggi setelah program sarjana yang 

menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian 

khusus. 

5. UMG menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan berpedoman pada peraturan 

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia  

 

Pasal 17 

 

1. Program Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 13 ayat (1) 

meliputi  Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor 

2. Program sarjana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan pendidikan 

akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat 

sehingga mampu mengamalkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran 

ilmiah.  

3. Program magister sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan pendidikan 

akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat sehingga 

mampu mengamalkan dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi 

melalui penalaran dan penelitian ilmiah. 

4. Program sarjana dan magister sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)  sebagaimana 

yaitu menyiapkan Mahasiswa menjadi intelektual dan/atau ilmuwan yang berbudaya, 

mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan 

diri menjadi professional 

5. Program doktor sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan pendidikan 

akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program magister kepada pengembangan, 

serta pengamalan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran dan penelitian 

ilmiah.  

6. Program doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengembangkan dan 

memantapkan Mahasiswa untuk menjadi lebih bijaksana dengan meningkatkan 

kemampuan dan kemandirian sebagai filosof dan/atau intelektual, ilmuwan yang 

berbudaya dan menghasilkan dan/atau mengembangkan teori melalui Penelitian yang 

komprehensif dan akurat untuk memajukan peradaban manusia 

 

Pasal 18 

 

1. Program Pendidikan Vokasi Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)meliputi  

Program Diploma, Magister Terapan, dan DoktorTerapan; 

2. Program diploma Sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan pendidikan 

vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk 
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mengembangkan keterampilan dan dan/atau Teknologi, penalaran dalam penerapan 

Ilmu Pengetahuan; 

3. Program diploma sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menyiapkan Mahasiswa 

menjadi praktisi yang terampil untuk memasuki dunia kerja sesuai dengan bidang 

keahliannya; 

4. Program magister sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terapan merupakan 

kelanjutan pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana    

terapan atau sederajat untuk mampu mengembangkan dan mengamalkan penerapan 

Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah; 

5. Program magister terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengembangkan 

Mahasiswa menjadi ahli yang memiliki kapasitas tinggi dalam penerapan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi pada profesinya; 

6. Lulusan program magister terapan berhak menggunakan gelar magister terapan; 

7. Program doktor terapan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)merupakan 

kelanjutan bagi lulusan program magister terapan atau sederajat untuk mampu 

menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi bagi penerapan, 

pengembangan, serta pengamalan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran 

dan penelitian ilmiah.  

8. Program doktor terapan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 mengembangkan dan 

memantapkan Mahasiswa untuk menjadi lebih bijaksana dengan meningkatkan 

kemampuan dan kemandirian sebagai ahli dan menghasilkan serta mengembangkan 

penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penelitian yang komprehensif dan 

akurat dalam memajukan peradaban dan kesejahteraan manusia.  

9. Lulusan program doktor terapan berhak menggunakan gelar doktor terapan. 

 

Pasal 19 

 

1. Program profesi sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 13 ayat (1) merupakan 

pendidikan keahlian khusus yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau 

sederajat untuk mengembangkan bakat dan kemampuan memperoleh kecakapan yang 

diperlukan dalam dunia kerja.  

2. Lulusan program profesi berhak menggunakan gelar profesi. 

3. Program spesialis merupakan pendidikan keahlian lanjutan yang dapat bertingkat dan 

diperuntukkan bagi lulusan program profesi yang telah berpengalaman sebagai 

profesional untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya menjadi spesialis.   

4. Program spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meningkatkan kemampuan 

spesialisasi dalam cabang ilmu tertentu. 

5. Lulusan program spesialis berhak menggunakan gelar spesialis. 

 

Pasal 20 

Pedoman Akademik  dan Kalender  Akademik 

 

1. Pedoman akademik dan kalender akademik tingkat universitas setiap tahun ditetapkan 

berdasarkan SK.Rektor atau Wakil  Rektor Bidang Akademik  
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2. Pedoman akademik berisi aturan-aturan yang berlaku, Kurikulum, Capaian 

Pembelajaran dan Informasi-informasi terkini yang berkembang di UMG  

3. Kalender Akademik digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan 

akademik 

4. Fakultas dan/atau Program studi menyusun Pedoman akademik dan kalender akademik 

pada  tiap tahun akademik dan ditetapkan berdasarkan SK. Dekan atau Wakil Dekan 

Bidang Akademik  

5. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan dapat menyelenggarakan 

semester antara.  

Pasal 21 

Kurikulum 

 

1. UMG menerapkan kurikulum standar nasional pendidikan tinggi berorientasi KKNI dan 

kurikulum yang ditetapkan Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan  Pengembangan 

Pimpinan Pusat Muhammadiyah  

2. Pedoman Penyusunan dan Peninjauan Kurikulum ditetapkan berdasarkan SK Rektor atau 

Wakil Rektor Bidang Akademik   

3. Tim Penyusun Kurikulum  Program Studi dibentuk berdasarkan SK Dekan atau Wakil 

dekan Bidang Akademik  

4. Kurikulum Program Studi ditetapkan berdasarkan SK Rektor atau Wakil Rektor Bidang 

Akademik 

5. Penetapan kompetensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi dan pendidikan 

profesi berdasarkan peraturan yang berlaku.  

6. Penyelenggaraan pendidikan tinggi dilaksanakan dalam program-program studi atas 

dasar kurikulum yang disusun oleh masing-masing Program Studi dengan mengacu pada 

standar nasional pendidikan dan sistem pendidikan Muhammadiyah. 

7. Kurikulum disusun dengan mengintegrasikan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan sebagai 

ciri khas UMG. 

 

Pasal 22 

Standar Pengelolaan dan Evaluasi Pembelajaran 

 

1. Standar Pengelolaan pembelajaran meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, 

pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada 

tingkat program studi.  

2. Standar pengelolaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu 

pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, 

standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran 

sesuai  ketentuan yang  berlaku 

3. Pelaksana standar pengelolaan pembelajaran dan Al Islam dan Kemuhammadiyahan, 

dilakukan oleh Unit Pengelola program studi dan perguruan tinggi.  
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Pasal 23 

Administrasi Akademik 

 

Administrasi akademik merupakan kegiatan inti yang berkaitan dengan perencanaan kegiatan 

belajar dan mengajar, agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien 

 

Pasal 24 

Bahasa Pengantar Perkuliahan 

 

1. Perkuliahan diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Indonesia. 

2. Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam 

penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan bahasa daerah yang 

bersangkutan. 

3. Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam 

penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan tertentu. 

 

Pasal 25 

Etika Akademik 

 

1. Setiap sivitas akademika wajib menjunjung tinggi etika akademik yang terdiri atas: 

a. asas moral yang didasari atas kejujuran; 

b. keterbukaan;  

c. obyektif ,  

d. dan menghargai pendapat atau penemuan akademisi lain. 

2. Etika akademik harus ditanamkan kepada dosen, tenaga kependidikan dan mahasiwa di 

dalam perkuliahan. 

3. Universitas memiliki Kode Etik Akademik yang harus dihayati oleh semua cfivitas 

akademika. 

4. Kode Etik Akademik diatur dengan Peraturan Universitas. 

5. Universitas membentuk Dewan Kehormatan Kode Etik Akademik yang keanggotaannya 

ditetapkan oleh Rektor. 

 

Bab V 

Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan 

 

UMG menjunjung tinggi kekebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan 

otonomi keilmuan bagi pendidikan tinggi yang bermaksud untuk memanfaatkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta Al Islam dan Kemuhammadiyahan yang dikemukakan 

melalui forum dan kegiatan ilmiah. 
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Pasal 26 

Kebebasan Akademik 

 

1. Kebebasan akademik merupakan kebebasan Sivitas Akademika dalam Pendidikan 

Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara 

bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma.  

2. Kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor. 

 

Pasal 27 

Kebebasan Mimbar 

 

1. Kebebasan mimbar akademik merupakan wewenang profesor dan/atau Dosen yang 

memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan 

bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang 

ilmunya.  

2. Kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Rektor. 

 

Pasal 28 

Otonomi Keilmuan 

 

1. Otonomi keilmuan merupakan otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang Ilmu 

Pengetahuan dan/atau Teknologi dalam menemukan, mengembangkan, 

mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode 

keilmuan, dan budaya akademik.  

 

Pasal 29 

 

1. Sivitas akademika dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau 

kesenian berpedoman pada otonomi keilmuan yang bercirikan kemandirian dan 

kebebasan. 

2. Anggota sivitas akademika wajib mentaati kaidah keilmuan dan etika akademik. 

 

Bab VI 

Gelar, Sebutan Lulusan dan Penghargaan 

 

Pasal 30 

 

1. Untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta memupuk kesetiaan terhadap 

Universitas, kepada warga atau unsur organisasi yang telah menunjukkan kesetiaan, 

prestasi, atau telah berjasa dapat diberikan penghargaan oleh Rektor. 

2. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piagam, lencana, uang, 

benda atau kenaikan pangkat istimewa. 
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Pasal 31 

 

1. Universitas memberikan penghargaan tanda jasa kepada anggota masyarakat yang ada 

di dalam negeri atau luar negeri yang telah berjasa terhadap pengembangan Universitas. 

2. Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianugerahkan oleh Rektor. 

3. Tata upacara pemberian penghargaan tanda jasa diatur oleh Rektor. 

 

Pasal 32 

 

1. Lulusan program pendidikan akademik dari Universitas diberi hak untuk menggunakan 

gelar akademik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2. Lulusan program pendidikan profesional dari Universitas diberi hak untuk 

menggunakan sebutan profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

3. Sebutan profesional ditempatkan di belakang nama pemilik hak atas penggunaan 

sebutan profesional yang bersangkutan. 

4. Gelar Doktor kehormatan  dapat diberikan kepada seseorang yang telah berjasa luar 

biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan dan kemanusiaan 

atas usul Senat Fakultas kepada Rektor dan dikukuhkan oleh Senat Universitas sesuai 

dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 

5. Gelar dan sebutan lulusan perguruan tinggi luar negeri tetap memakai pola dan cara 

pemakaian yang berlaku di negara asal. 

6. Jenis dan pemberian gelar, sebutan lulusan Universitas, singkatan dan penggunaannya 

diatur oleh Rektor dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku. 

 

Bagian Kedua 

Penyelenggaraan Penelitian 

 

Pasal 33 

 

1. Hasil penelitian dosen dan mahasiswa diarahkan pada pengembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa; 

2. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua luaran yang 

dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis 

sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik; 

3. Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi; 

4. Hasil penelitian dosen dan mahasiswa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan 

(3) di kelola oleh Lembaga Pengabdian Masyarakat. 

5. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada 

ayat (4) memiliki kewajiban untuk: 

a. menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana 

strategis penelitian perguruan tinggi;  
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b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu 

internal penelitian;  

c. memfasilitasi pelaksanaan penelitian;  

d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;  

e. melakukan diseminasi hasil penelitian;  

f. memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, 

penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI);  

g. memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan  

h. melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.  

i. memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis 

perguruan tinggi;  

j. menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut 

aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu 

pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;  

k. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian 

dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan;  

l. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian 

dalam melaksanakan program penelitian;  

m. memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, 

standar isi, dan standar proses penelitian;  

n. mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui 

program kerja sama penelitian;  

o. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi 

sarana dan prasarana penelitian; dan  

p. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam 

menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data 

pendidikan tinggi.  

 

Bagian Ketiga 

Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat 

 

Pasal 34 

 

1. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen dan mahasiswa diarahkan pada 

penerapkan, pengamalan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna 

memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

2. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 

memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang 

keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. 

3. Hasil pengabdian dosen dan mahasiswa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan 

(2) di kelola oleh Lembaga Pengabdian Masyarakat. 

4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada 

ayat (1) dan (3) berkewajiban:  
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a. menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat 

sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi;  

b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu 

internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat;  

c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;  

d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada 

masyarakat;  

e. melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;  

f. memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada 

masyarakat;  

g. memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang 

berprestasi;  

h. mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada 

lembaga lain melalui kerja sama;  

i. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi 

sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan  

j. menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya.  

5. Perguruan tinggi wajib:  

a.  Memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian 

dari rencana strategis perguruan tinggi;  

b.   Menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling 

sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, 

mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna 

memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;  

c.  Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian 

kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat 

secara berkelanjutan;  

d.  Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian 

kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat;  

e.  Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat 

dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian 

kepada masyarakat;  

f.  Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama 

pengabdian kepada masyarakat;  

g.  Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi 

sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan  

h. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada 

masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat 

paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.  
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Bagian Keempat 

Penyelenggaraan Al- Islam dan Kemuhammadiyahan 

 

Pasal 35 

 

1. Bidang AIK adalah basis seluruh kegiatan akademik dan non akademik di Kampus 

UMG, sehingga harus tampil menjadi ciri khas yang kuat dan terukur bagi UMG. 

2. Bidang AIK harus hadir dengan pendekatan yang menarik dan menyenangkan sehingga 

dakwah di kampus berlangsung dengan optimal. 

3. Untuk melaksanakan tugas- tugas operasional Bidang AIK dan pengembangan kampus 

maka UMG membentuk lembaga yang berfungsi melakukan kajian, pengembangan dan 

pengenalan AIK. 

4. Kualifikasi dosen AIK adalah minimal lulusnya Program Magister Bidang Dispilin Ilmu 

Agama Islam yang memliki kompetensi idiologis, professional, pedagogis dan 

kompetensi sosial. 

 

Bab VII 

Tata Kelola Perguruan Tinggi 

 

Pasal 36 

Organisasi Perguruan Tinggi 

 

1. Struktur Organisasi UMG terdiri atas: 

a. Badan Penyelenggara 

b. Pelaksana Operasional 

2. Badan Penyelenggara terdiri atas: 

a. Pimpinan Pusat Muhammadiyah 

3. Pelaksana Operasional terdiri atas: 

a. Senat  

b. Unsur Pimpinan 

c. Unsur Pelaksana Akademik 

d. Unsur Pelaksana Administrasi 

e. Unsur Penunjang 

 

Pasal 37 

Badan Penyelenggara 

 

Badan Penyelenggara PTM bertugas untuk: 

1. Membina dan mengembangkan PTM, sesuai visi, misi dan tujuan PTM; 

2. Menetapkan kebijaksanaan dasar (Statuta), dan kebijaksanaan Strategis (Renstra/RIP) 

yang bertumpu pada ketentuan yang berlaku dalam Muqadimah Anggaran Dasar 

Muhammadiyah, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah, 

Kepribadian Muhammadiyah, Matan Keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, 
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Pedoman PTM 2012 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang 

pelaksanaannya dilimpahkan kepada BPH UMG. 

 

Pasal 38 

Pimpinan Pusat Muhammadiyah 

 

1.  Pimpinan Pusat Muhammadiyah merupakan pendiri, pemilik, dan penyelenggara PTM. 

2.  Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan kebijakan penyelenggaraan PTM. 

 

Pasal 39 

Pimpinan Wilayah Muhammadiyah 

 

Pimpinan Wilayah Muhammadiyah melaksanakan kebijakan Pimpinan Pusat 

Muhammadiyah 

dalam penyelenggaraan PTM. 

 

Pasal 40 

Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah 

 

1. Majelis Pendidikan Tinggi membantu Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam 

penyelenggaraan PTM. 

2. Majelis Pendidikan Tinggi menetapkan Ketentuan tentang pelaksanaan kebijakan 

Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam penyelenggaraan PTM. 

 

Pasal 41 

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 UMG dalam pengelolaan PTM; 

b. Bersama Pimpinan UMG menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Tahunan; 

c. Bersama Pimpinan UMG dan Senat menyusun RIP dan Statuta; 

d. Membuat Laporan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 

3. Badan Pembina Harian berwenang: 

a. Mengangkat dan memberhentikan dosen dan tenaga kependidikan tetap 

Persyarikatan atas usul Rektor UMG; 

b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan UMG; 

c. Melakukan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan di 

UMG. 

4. Badan Pembina Harian terdiri atas: 

a. Unsur pimpinan Persyarikatan sebagai wakil Persyarikatan; 
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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 

ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah atas usul Pimpinan UMG bersama 

Pimpinan Wilayah Muhammadiyah melalui Majelis Pendidikan Tinggi. 

7. Usulan sebagaimana dikmaksud pada ayat (6) perlu memperhatikan Pimpinan 

Persyaikatan di tempat/ domisili PTM bersangkutan. 

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 Umum Pimpinan Pusat 

Muhammadiyah dan Ketua Pimpinan Persyarikatan dibawahnya; 

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 PTM 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 42 

Perangkat Operasional 

 

1. Perangkat Operasional Universitas terdiri atas: 

a. Senat 

b. Unsur pimpinan; 

c. Unsur pelaksana akademik: Fakultas, Pascasarjana, Jurusan,Program Studi, 

Laboratorium, Badan, Lembaga-lembaga, Pusat-pusat, Kelompok kajian dan bentuk 

lain yang dianggap perlu; 

d. Unsur pelaksana administrasi: Biro-biro, Bagian-bagian dan bentuk lain yang 

dianggap perlu; 

e. Unsur penunjang yang meliputi: Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau bentuk lain yang 

dianggap perlu guna menunjang kelancaran proses akademik. 
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2. Unsur pimpinan dapat mendirikan unit atau badan usaha sesuai dengan tuntutan 

perkembangan sumber daya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

3. Struktur organisasi Universitas ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan 

Senat Universitas. 

Pasal 43 

Senat 

 

Senat terdiri atas: 

- Senat Universitas, merupakan badan normatif tertinggi ditingkat universitas 

- Senat Fakultas, merupakan badan normatif tertinggi di tingkat fakultas 

 

Pasal 44 

Senat Universitas 

 

1. Senat Universitas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi UMG. 

2. Senat Universitas mempunyai tugas pokok: 

a. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan UMG; 

b. Merumuskankebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian 

civitas akademika sesuai tuntutan Islam; 

c. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan UMG; 

d. Memberikan pertimbangan atas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja 

(RAPB) Universitas yang diajukan oleh Rektor; 

e. Melaksanakanpengawasan dan menilai pertanggungjawaban Rektor atas 

pelaksanaan kebijaksanaan yang telah ditetapkan.  

f. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar 

akademik dan otonomi keilmuan; 

g. Memilih dan mengusulkan calon Rektor terpilih ;  

h. Memberikan pertimbangan mengenai calon Wakil Rektor; 

i. Memberikanpersetujuan atas usul kenaikan jabatan fungsional Lektor Kepala dan 

Guru Besar bagi dosen. 

 

Pasal 45 

Keanggotaan Senat Universitas 

 

1. Senat Universitas terdiri atas:  

a. Rektor, Wakil Rektor,  

b. Dekan, Direktur Pascasarjana, Direktur Vokasi 

c. Perwakilan dari dosen tetap tiap program studi secara proporsional rasio dosen 

tetap dengan kriteria : 

- memiliki masa kerja mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun 

- berkualifikasi sekurang-kurangnya  Lektor dan/ atau Doktor 

d. Dosen Tetap UMG yang aktif berkualifikasi Guru Besar 
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2. Senat Universitas diketuai oleh Rektor dan didampingi oleh seorang sekretaris yang 

dipilih dari dan oleh anggota Senat. 

3. Anggota Senat Universitas diangkat dan diberhentikan oleh Rektor yang ditetapkan 

dalam Surat Keputusan Rektor sesuai ketentuan yang berlaku 

4. Perubahan anggota Senat Universitas dilakukan apabila terjadi perubahan status seperti 

yang dimaksud pada ayat 1 pasal ini atau memasuki masa purnatugas 

5. Dalam melaksanakan tugas, Senat Universitas dapat membentuk komisi-komisi / tim 

khusus sesuai kebutuhan 

 

Pasal 46 

Rapat Senat 

 

1. Senat Universitas berhak mengadakan rapat. 

2. Rapat-rapat dapat berupa: 

a. Rapat Terbuka; 

b. Rapat Rutin; 

c. Rapat Khusus; 

d. Rapat Ad Hock; 

e. Rapat Istimewa. 

 

Pasal 47 

Rapat Terbuka 

 

1. Rapat terbuka adalah rapat terbuka untuk umum yang terdiri atas rapat: 

a. Pelaksanaan wisuda; 

b. Pelaksanaan milad; 

c. Pemberian penghargaan; 

d. Pengukuhan Guru Besar. 

2. Tata cara dan pelaksanaan rapat terbuka senat universitas diatur oleh Rektor  

 

Pasal 48 

Rapat Rutin 

 

1. Rapat rutin adalah rapat yang diselenggarakan berkenaan dengan fungsi dan tugas senat 

secara umum sebagai badan normatif perwakilan tertinggi di tingkat Universitas. 

2. Rapat rutin dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setiap tahun akademik 

untuk sekurang-kurangnya membahas: 

a. Menilai pertanggungjawaban Rektor atas pelaksanaan kebijakan tahunan yang telah 

ditetapkan; 

b. Pembahasan program dan rencana kebijakan tahunan. 

3. Undangan rapat rutin untuk menilai pertanggungjawaban Rektor hanya sah apabila 

disampaikan dan diterima untuk sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat 

dilaksanakan. 
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4. Undangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus dilampiri dengan laporan 

lengkap pertanggungjawaban Rektor.  

 

 

Pasal 49 

Rapat Khusus 

 

1. Rapat khusus adalah rapat yang diselenggarakan khusus untuk membahas satu agenda 

tertentu. 

2. Rapat khusus dapat berupa: 

a. rapat untuk menilai pertanggungjawaban Rektor selama masa jabatan; 

b. rapat untuk memilih calon Rektor; 

c. rapat untuk meminta pertimbangan senat berkenaan dengan usul pengangkatan 

Wakil Rektor. 

 

Pasal 50 

Rapat ad-hock 

 

1. Rapat ad hock adalah rapat yang membicarakan dan/atau memutuskan persoalan yang 

berkaitan dengan tugas umum Senat Universitas. 

2. Rapat ad hock dapat berupa: 

a. Rapat untuk merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik, kecakapan dan 

kepribadian civitas akademika; 

b. Rapat untuk merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan Universitas; 

c. Rapat untuk merumuskan peraturan kebebasan akademik otonomi keilmuan; 

d. Rapat untuk merumuskan peraturan pelaksanaan, rincian tugas, tata tertib dan lain-

lain teknis administrasi untuk aktivitas dan efisiensi tugas-tugas Senat Universitas. 

 

Pasal 51 

Rapat Istimewa 

 

1. Dalam hal-hal khusus, anggota Senat Universitas dapat meminta untuk diselenggarakan 

Rapat Istimewa untuk meminta keterangan Rektor atas suatu hal. 

2. Hal-hal tertentu dan khusus sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) terjadi manakala: 

a. Terdapat perselisihan yang dapat mengganggu proses belajar dan tidak dapat 

diselesaikan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sejak muncul perselisihan; 

b. Terdapat indikasi melanggar kebijakan yang telah ditetapkan yang dapat merugikan 

Universitas. 

3. Permintaan anggota Senat Universitas untuk mengadakan rapat istimewa harus diajukan 

secara tertulis dan ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 25% dari jumlah 

keseluruhan anggota senat. 

4. Permintaan sebagaimana ditentukan dalam ayat (3) dajukan secara sendiri atau bersama 

disertai alasan permintaan rapat istimewa, nama dan tanda tangan peminta dan ditujukan 
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kepada ketua Senat Universitas dengan tembusan diberikan kepada anggota Senat 

Universitas lain. 

5. Dalam hal jumlah rapat istimewa telah memenuhi sebagaimana ditentukan dalam ayat 

(3) dengan alasan permintaan rapat istimewa sesuai dengan ketentuan ayat (2) baik 

dengan alasan yang sama atau berbeda, ketua Senat Universitas harus segera 

menyelenggarakan rapat istimewa. 

6. Dalam hal ketua Senat Universitas tidak segera menyelenggarakan rapat istimewa 

sebagaimana ditentukan pada ayat (5), setiap anggota Senat Universitas dapat 

melaporkan kepada BPH 

 

Pasal 52 

Quorum 

 

1. Rapat Senat dikatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya setengah jumlah 

anggota ditambah satu 

2. Apabila anggota yang hadir dalam rapat senat tidak memenuhi jumlah sebagaimana 

yang dimaksud pada ayat( 1) maka rapat harus ditunda maksimal 1 (satu) jam.  

3. Rapat senat berikutnya dianggap sah tanpa mempertimbangkan jumlah yang hadir 

 

Pasal 53 

Pengambilan Keputusan 

 

1. Rapat-rapat Senat Universitas diselenggarakan sedapat mungkin secara musyawarah 

untuk mencapai mufakat. 

2. Dalam hal rapat pengambilan keputusan tidak tercapai kata mufakat, hasil rapat 

dinyatakan sah apabila disetujui ½ (setengah) ditambah 1 (satu) dari anggota yang hadir. 

 

Pasal 54 

Senat  Fakultas 

 

1. Senat Fakultas merupakan badan normatif di lingkungan Fakultas yang memiliki 

wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan Universitas untuk Fakultas yang 

bersangkutan. 

2. Senat Fakultas terdiri atas : 

a. Dekan dan Wakil Dekan 

b. Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi  

c. Perwakilan Dosen Tetap dari tiap Jurusan, Program Studi secara proporsional sesuai 

rasio dosen tetap yang memiliki jabatan akademik minimal Lektor atau memiliki 

masa kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun  

3. Senat Fakultas diketuai oleh Dekan dan didampingi oleh seorang sekretaris Senat, yang 

dipilih dari dan oleh anggota Senat Fakultas. 

4. Anggota Senat Fakultas ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor 

5. Tugas pokok Senat Fakultas adalah: 

a. Merumuskan kebijakan akademik Pengembangan Fakultas; 
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b. Merumuskan norma dan tolok ukur keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan 

Fakultas; 

c. Menilai pertanggungjawaban Dekan atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan 

Fakultas sebagaimana dimaksud dalam butir c; 

d. Melaksanakan pengawasan dan menilai pertanggungjawaban Dekan atas 

pelaksanaan kebijaksanaan yang telah ditetapkan; 

e. Memilih calon Dekan untuk diusulkan kepada Rektor  

f. Memberi pertimbangan kepada Dekan mengenai calon-calon Ketua dan Sekretaris 

Jurusan, Program Studi serta Kepala Laboratorium; 

g. Wajib memenuhi permintaan Dekan berupa pendapat dan saran-saran untuk 

kelancaran tugas di Fakultas; 

h. Memberikan persetujuan atas usul kenaikan jabatan fungsional Asisten Ahli dan 

Lektor bagi dosen. 

6. Senat Fakultas berhak menerima pertimbangan dari Dekan; 

7. Dalam melakukan tugasnya senat Fakultas dapat membentuk komisi dan/atau panitia. 

 

Pasal 55 

Rapat Senat Fakultas 

 

1. Rapat Senat Fakultas terdiri dari; 

a. Rapat Senat  Rutin; 

b. Rapat Senat Khusus untuk melangsungkan pemilihan calon Dekan; 

2. Rapat Senat dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya setengah jumlah anggota 

ditambah satu 

3. Apabila anggota yang hadir dalam rapat senat tidak memnuhi jumlah seperti pada ayat 2 

maka rapat harus ditunda maksimal 1 (satu) jam. Rapat senat berikutnya dianggap sah 

tanpa mempertimbangkan jumlah yang hadir 

4. Tata cara pengambilan keputusan dalam rapat Senat Fakultas berdasarkan musyawarah 

untuk mufakat dan apabila kesepakatan tidak tercapai keputusan diambil dengan suara 

terbanyak. 

5. Rapat Senat khusus dapat dihadiri oleh anggota Senat dan unsur lain yang diperlukan  

 

Pasal 56 

Unsur Pimpinan 

 

Pimpinan UMG terdiri atas Rektor dibantu Wakil Rektor. 

 

Pasal 57 

Rektor 

 

1. Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah atas usul 

Majelis Pendidikan TinggiPimpinan Pusat Muhammadiyah 

2. Rektor bertanggung jawabmelaksanakan arahan serta kebijakan Pimpinan Pusat 

Muhammadiyah dan kebijakan pemerintah. 
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3. Rektor bertanggung jawab kepada Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan 

kepada Kementerian yang terkait dalam bidang akademik 

4. Rektor bertanggung jawab kepada kepada Majelis Dikti Pimpinan Pusat 

Muhammadiyah dalam bidang administrasi dan keuangan. 

5. Masa Jabatan Rektor adalah 4 (empat) tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali 

melalui mekanisme pemilihan rektor dan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan 

berturut-turut. 

6. Syarat Umum: 

a. Taat beribadah dan mengamalkan ajaran Islam 

b. 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 mengkhidmatkan 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 lainyang amal usahanya sama dengan Muhammadiyah di semua tingkat 

i. Memiliki ilmu pengetahuan dan pengalaman akademik yang memadai. 

7. Syarat khusus calon Rektor adalah: 

a. Dosen tetap UMG dan/atau dari luar UMGdengan persetujuan dari instansi yang 

bersangkutan;  

b. Sekurang-kurangnya telah berkualifikasi Doktor dan Lektor Kepala 

c. Telah mengajar minimal 5 (lima) tahun di perguruan tinggi dengan memiliki 

pengalaman manajerial setingkat Fakultas  

d. Tidak merangkap sebagai pimpinan di perguruan tinggi lain atau instansi lain. 

8. Bakal calon Rektor yang tidak memenuhi syarat khusus dan syarat umum sebagaimana 

ditentukan dalam Pedoman PTM, Ketentuan Majelis Dikti dan perundang-undangan 

yang berlaku dinyatakan gugur. 

 

Pasal 58 

Pemilihan Calon Rektor 

 

1. Pemilihan calon Rektor dilakukan dalam rapat Senat Universitas yang khusus diadakan 

untuk itu atas undangan ketua Senat. 

2. Undangan hanya sah apabila disampaikan dan diterima oleh anggota Senat Universitas 

untuk sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat dibuka. 

3. Undangan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus menyebutkan agenda rapat 

disertai bahan-bahan/materi rapat sebagai lampiran undangan. 

4. Pemilihan calon Rektor dilaksanakan oleh Senat Universitas 

 

Pasal 59 

Tata Cara Pemilihan Rektor 

 

1. Pemilihan calon Rektor dilakukan secara bebas dan rahasia. 



26 | Statuta UMG 
 

2. Senat Universitas mengadakan penjaringansekurang-kurangnya 4 (empat) orang bakal 

calon Rektor/Ketua/Direktur. 

3. Senat Universitas wajib memintapertimbangan kepada Pimpinan Wilayah 

Muhammadiyah terhadap bakal calonRektor/Ketua/Direktur. 

4. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah harus memberikan pertimbangan selambat-

lambatnya14 (empat belas) hari sejak diterima surat permintaan dari 

SenatUniversitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi/Politeknik, dengan dasar 

pertimbangan aspekAl-Islam dan Kemuhammadiyahan 

5. Senat Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi/Politeknik melaksanakan pemilihan 

calon Rektor/Ketua/Direktur selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak 

diterimanya pertimbangan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah. 

6. Setiap anggota Senat memilih 3 (tiga) nama dari bakal calon Rektor/Ketua/Direktur dan 

Senat menetapkan 3 (tiga) nama yang memperoleh suara terbanyak. 

7. Senat Universitas/Institut menyerahkan 3 (tiga) nama berdasar urutan abjad tanpa 

menyebut jumlah perolehan suara disertai kelengkapan administrasinya kepada 

Pimpinan Pusat melalui Majelis Pendidikan Tinggi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari 

sejakpemilihan. 

8. Majelis Pendidikan Tinggi meneruskan usulan 3 (tiga) orang calon 

Rektor/Ketua/Direkturkepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan disertai 

pertimbangan. 

9. Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan salah satu dari 3 (tiga) orang 

calonRektor/Ketua/Direktur menjadi Rektor/Ketua/Direktur. 

10. Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah minimal 4 (empat) bakal calon 

Rektor/Ketua/Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka proses pemilihan dan 

pengajuan tetap dilanjutkan. 

11. Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam keadaan tertentu dapat mengambil kebijakan 

lain tentang penetapan Rektor/Ketua/Direktur demi kemaslahatan Persyarikatan. 

12. Senat Universitas mengusulkan 3 (tiga) orang calon Rektor yang selanjutnya diajukan 

kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan disertai pertimbangan dari Majelis 

Dikti dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah. 

13. Dalam hal-hal tertentu untuk kemaslahatan Persyarikatan, Pimpinan Pusat 

Muhammadiyah dapat mengambil kebijaksanaan khusus tentang penetapan Rektor. 

14. Rektor dilantik oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah diikuti dengan serah terima 

jabatan dari Rektor lama kepada Rektor baru disertai berita acara dan laporan lengkap 

pertanggungjawaban. 

15. Tata cara dan prosedur pemilihan calon Rektor sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) 

dan ayat (2) diatur kemudian oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Senat 

Universitas. 

 

Pasal 60 

Tugas dan Kewajiban Rektor 

 

1. Rektor bertugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada 

masyarakat, pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, membina tenaga 

edukatif, mahasiswa, dan tenaga administrasi serta berhubungan dengan Persyarikatan 

dan masyarakat lingkungannya. 

2. Rektor berkewajiban untuk: 
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a. Menyusun program kerja dan anggaran tahunan yang dituangkan dalam Rencana 

Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Universitas berdasar Rencana Induk 

Pengembangan dan/atau Rencana Strategis dan Rencana Operasional untuk 

disahkan oleh BPH setelah mendapat persetujuan Senat Universitas; 

b. Membuat laporan pertanggungjawaban pada setiap akhir tahun akademik atas 

pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan dan dilaporkan dalam rapat Senat 

Universitas setelah melalui audit internal dan bilamana diperlukan dapat dilakukan 

audit eksternal. 

c. Membuat laporan pertanggungjawaban pada setiap akhir periode jabatan atas semua 

pelaksanaan kebijakan dan dilaporkan dalam rapat Senat Universitas; 

d. Memberikan laporan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) 

Universitas kepada BPH setiap 6 (enam) bulan; 

e. Memberikan laporan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan APB universitas 

kepada BPH pada setiap akhir tahun anggaran. 

3. Dalam hal-hal tertentu dan khusus dan atas permintaan anggota Senat Universitas, 

Rektor berkewajiban membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan 

tertentu dan khusus dalam rapat Senat Universitas. 

4. Pelaksanaan atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3), Rektor 

berkewajiban untuk segera memberikan laporan pertanggungjawabannya kepada BPH 

disertai penilaian Senat Universitas. 

5. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, Rektor dibantu oleh Wakil Rektor. 

 

Pasal 61 

Akhir Jabatan Rektor 

 

Jabatan Rektor berakhir karena salah satu atau lebih dari sebab berikut: 

1. Habis masa jabatannya; 

2. Meninggal dunia; 

3. Mengundurkan diri  

4. Diberhentikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 

 

Pasal 62 

Rektor dalam Keadaan Berhalangan 

 

1. Bilamana Rektor berhalangan tidak tetap yaitu meninggalkan tugas baik untuk urusan 

dinas maupun pribadi selama 1 (satu) minggu atau lebih, maka Wakil Rektor Bidang 

Akademik bertindak sebagai Pelaksana Harian. 

2. Bilamana Rektor berhalangan tetap yaitu meninggalkan tugas karena sakit yang 

berdasarkan keterangan dokter yang bersangkutan tidak dapat mengerjakan tugas, 

meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan oleh Pimpinan Pusat 

Muhammadiyah dalam masa jabatannya, maka BPH dengan meminta pertimbangan PW 

Muhammadiyah mengusulkan Pejabat Rektor kepada PP Muhammadiyah melalui 

Majelis Dikti, sebelum diangkat Rektor Definitif  
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3. Calon pejabat Rektor yang diusulkan harus memenuhi kualifikasi sesuai pasal 20 

Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tentang PTM 

4. Badan Pembina Harian dapat mengusulkan pemberhentian Rektor dengan disertai 

alasan-alasannya kepada PP. Muhammadiyah melalui Majelis Dikti apabila Rektor 

melakukan kejahatan atau pelanggaran dan.salah satu perkara berikut: 

a. dijatuhi pidana dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan 

kejahatan yang ancaman pidananya sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun. 

b. dijatuhi pidana dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan 

tindak pidana kesusilaan atau tindak pidana di bidang pendidikan. 

c. dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyalahgunakan jabatannya atau 

menggunakan sarana dan prasarana yang ada padanya untuk kepentingan diri 

sendiri, orang lain atau suatu badan sehingga Universitas dapat dirugikan secara 

materiil. 

5. Dalam hal Rektor dan Wakil Rektor bidang akademik berhalangan tidak tetap untuk 

menjalankan tugas, maka salah seorang Wakil Rektor yang lain bertindak sebagai 

Pelaksanan Harian Rektor berdasarkan Surat Tugas Rektor.  

6. Untuk menjaga stabilitas administrasi di UMG, unsur pimpinan tidak diperbolehkan 

berhalangan tidak tetap secara bersama-sama 

7. Dalam hal Rektor berhalangan tetap, Pimpinan Pusat mengangkat pejabat Rektor 

sebelum diangkat Rektor Definitif.  

 

Pasal 63 

Wakil Rektor 

 

1. Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Dikti Pimpinan Pusat 

Muhammadiyah. 

2. Wakil Rektor bertanggung jawab kepada Rektor. 

3. Jumlah dan bidang tugas Wakil Rektor diatur dengan Ketentuan Majelis 

PendidikanTinggi. 

4. Masa Jabatan Wakil Rektor adalah 4 (empat) tahun dan sesudahnya dapat diangkat 

kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut. 

5. Syarat Umum: 

a. Taat beribadah dan mengamalkan ajaran Islam 

b. 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 mengkhidmatkan 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 lainyang amal usahanya sama dengan Muhammadiyah di semua tingkat 

i. Memiliki ilmu pengetahuan dan pengalaman akademik yang memadai. 

6. Syarat khusus calon Wakil Rektor adalah: 

a. Dosen tetap UMG  
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b. Sekurang-kurangnya telah berkualifikasi Lektor 

c. Telah mengajar minimal 5 (Lima) tahun di perguruan tinggi dengan memiliki 

pengalaman manajerial setingkat Program Studi 

d. Tidak merangkap sebagai pimpinan di perguruan tinggi lain atau instansi lain. 

7. Bakal calon Wakil Rektor yang tidak memenuhi syarat khusus dan syarat umum 

sebagaimana ditentukan dalam Pedoman PTM, Ketentuan Majelis Dikti dan perundang-

undangan yang berlaku dinyatakan gugur. 

8. Calon Wakil Rektor diusulkan oleh Rektor kepada Majelis Dikti disertai dengan 

pertimbangan Senat Universitas, BPH dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah. 

9. PWM memberikan pertimbangan aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyahan dan 

menyampaikan kepada Rektor selambat-lambatya 14 (empat belas hari) sejak 

diterimanya surat permintaan dari Rektor. 

10. Pertimbangan Senat Universitas sebagaimana ditentukan dalam ayat (5) berupa penilaian 

meliputi: 

a. pengabdian, dedikasi dan loyalitas terhadap Universitas dan Persyarikatan; 

b. kemampuan manajerial program studi; 

c. berpengalaman dalam bidang dan/atau tugasnya; 

11. Usulan Wakil Rektor sebagaimana ditentukan dalam ayat (3) diajukan sekurang-

kurangnya 2 (dua) orang untuk tiap bidang 

12. Dalam hal-hal tertentu untuk kemaslahatan persyarikatan, Majelis Dikti dapat mengambil 

kebijaksanaan khusus tentang penetapan Wakil Rektor. 

 

Pasal 64 

Unsur Pelaksana Akademik 

 

1. Pelaksanaan akademik di bidang pendidikan dapat berbentuk Pascasarjana, Fakultas, 

Jurusan, Program Studi, Badan Penjaminan Mutu, Lembaga Penelitian dan Pengabdian 

kepada Masyarakat dan Satuan Pengawas Internal 

2. Pascasarjana, Fakultas, Jurusan, Program Studi mengkoordinasikan dan/atau 

melaksanakan pendidikan akademik dan profesional dalam satu atau seperangkat cabang 

ilmu pengetahuan, teknologi  dan kesenian  

3. Fakultas/Jurusan/Program Studi baru dapat dibuka sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 

dan didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

4. Program Pascasarjana mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan akademik 

dan atau profesional bagi lulusan program sarjana (S1) dan atau program magister (S2). 

5. Program Studi pada Fakultas dan Program Pascasarjana dapat dibuka sesuai dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian serta untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat / pengguna lulusan dan didasarkan pada ketentuan perundang-

undangan  yang berlaku. 
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Pasal 65 

Pascasarjana 

 

1. Pimpinan Pascasarjana terdiri atas Direktur dibantu Wakil Direktur. 

2. Direktur Program Pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor 

3. Wakil Direktur Program Pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor  

4. Direktur Pascasarjana bertanggung jawab kepada Rektor 

5. Wakil Direktur Pascasarjana bertanggung jawab kepada Direktur Pascasarjaana 

6. Masa Jabatan Direktur Pascasarjana adalah 4 (empat) tahun dan sesudahnya dapat 

diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan 

berturut-turut. 

7. Persyaratan dan tata cara pemilihan calon Direktur dan Wakil Direktur Program 

Pascasarjana diatur dengan peraturan Universitas. 

8. Dalam hal Direktur Pascasarjana berhalangan dalam melaksanakan tugas maka akan 

digantikan oleh Rektor 

 

Pasal 66 

Fakultas 

 

1. Pimpinan Fakultas terdiri atas Dekandibantu Wakil Dekan. 

2. Dekan dibantu Wakil Dekan memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat, membina dosen, mahasiswa dan tata usaha Fakultas 

3. Dekan dan Wakil Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor  

4. Dekan bertanggung jawab kepada Rektor 

5. Wakil Dekan bertanggungjawab kepada Dekan 

6. Masa Jabatan Dekan adalah 4 (empat) tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali 

dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut. 

7. Persyaratan dan tata cara pemilihan calon Dekan dan Wakil Dekan diatur dengan 

peraturan Universitas. 

8. Dalam hal Dekan berhalangan dalam melaksanakan tugas maka akan digantikan oleh 

Wakil Rektor Bidang Akademik 

 

Pasal 67 

Jurusan, Program Studi dan Diploma 

 

1. Jurusan, Program Studi,Program Diploma dipimpin olehKetua dan Sekretaris; 

2. Ketua dan Sekretaris Jurusan, Program Studi, Program Diploma, diangkat dan 

diberhentikan oleh Rektor  

3. Masa Jabatan Ketua dan Sekretaris Jurusan, Program Studi, Ketua Diploma adalah  2 

(dua) tahun dan dapat diangkat kembali. 
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Pasal 68 

Unsur Pelaksana Administratif 

 

1. Biro adalah unsur pelaksana pada Universitas yang menyelenggarakan pelayanan teknis 

dan administratif. 

2. Biro dipimpin oleh Kepala Biro yang diangkat oleh Rektor dan bertanggung jawab 

kepada WakilRektor yang membawahinya. 

3. Dalam melaksanakan tugasnya Biro-biro dapat dibantu oleh Bagian-bagian. 

4. Masa jabatan Kepala Biro adalah 2 (dua) tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali. 

5. Syarat khusus untuk menduduki jabatan Kepala Biro adalah: 

a. Dosen Tetap atau Tenaga Kependidikan 

b. Memiliki kemampuan manajerial dan administrasi perkantoran. 

6. Organisasi, tugas dan tata kerja tenaga Biro diatur oleh Rektor. 

 

Pasal 69 

Unsur Penunjang 

 

1. Unsur penunjang dapat berbentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau bentuk lain yang 

dianggap perlu guna menunjang kelancaran penyelenggaraan proses akademik. 

2. Keberadaan dan jenis unsur penunjang ditentukan oleh Rektor sesuai dengan prioritas, 

kebutuhan dan perkembangan IPTEKS.  

3. Pimpinan unsur penunjang diangkat oleh Rektor dan bertanggung jawab langsung 

kepada Ketua Jurusan, Program Studi, Diplomayang membawahinya 

4. Masa jabatan ketua unsur penunjang adalah 2 (dua) tahun dan sesudahnya dapat 

diangkat kembali. 

Pasal 70 

Satuan Pengawas Internal 

 

1. Satuan Pengawas Internal (SPI) dipimpin oleh seorang kepala SPI 

2. Kepala SPI diangkat, diberhentikan dan bertanggung jawab kepada Rektor 

3. Masa jabatan Kepala SPI adalah 2 (dua) tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali 

4. Ruang lingkup Tugas Kepengawasan SPI adalah Non Akademik, dan Akademik yang 

berimplikasi pada Aspek Keuangan, Aset dan SDM/ Kepegawaian melalui kegiatan 

pengawasan yang meliputi: 

a. Audit:Audit Kinerja, Audit Keuangan, dan Audit Tujuan Tertentu  

b. Reviu 

c. Pemantauan 

d. Evaluasi 

e. Fasilitasi:Bimtek, Pendampingan, dll 

5. Pemeriksaan internal dilakukan terhadap: 

a. Perencanaan danp enganggaran, 

b. Pelaksanaan anggaran, 

c. Pelaporan keuangan, dan 

d. Pelaksanaan Tugas Pejabat Perbendaharaan 
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BAB VIII 

Dosen Dan Tenaga Kependidikan 

 

Pasal 71 

Dosen 

 

1. Dosen dapat berupa dosen tetap persyarikatan, dosen dipekerjakan (DPK),  dosen tidak 

tetap, dosen tamu, dan dosen ahli. 

2. Dosen tetap persyarikatan diangkat dan diberhentikan oleh BPH dengan tugas utama 

melaksanakan Tridharma Pendidikan Tinggi. 

3. Dosen tetap dipekerjakan diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah sebagai bantuan 

kepada UMG yang keberadaannya disahkan oleh BPH; 

4. Dosen tetap persyarikatan dan Dosen tetap dipekerjakan (DPK) selanjutnya disebut 

dosen tetap Universitas. 

5. Dosen tamu adalah seorang yang diundang untuk mengajar di UMG selama jangka 

waktu tertentu. 

6. Dosen Ahli adalah seseorang yang diundang untuk memberikan kuliah ahli yang terkait 

dengan suatu keahlian tertentu baik ditingkat universitas maupun ditingkat Fakultas, 

Jurusan/Program Studi. 

7. Pengaturan komposisi antara dosen yang berasal dari akademisi dan praktisi diatur oleh 

Rektor.  

 

Pasal 72 

Kewajiban Dosen 

 

Setiap dosen berkewajiban melakukan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat dan wajib melaksanakan diseminasi hasil penelitian serta pengabdian 

dalam forum ilmiah atau media publikasi lainnya 

 

Pasal 73 

Jenjang Jabatan Akademik 

 

1. Jenjang jabatan akademik dosen terdiri atas: Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan 

Guru Besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2. Wewenang dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik diatur 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

3. Pemetaan dan monitoring jabatan akademik dilakukan oleh biro Sumber Daya Manusia 

 

Pasal 74 

Syarat Dosen 

 

1. Syarat untuk menjadi dosen adalah: 

a. Beriman dan bertakwa kepada Allah SWT; 

b. Berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; 
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c. Memiliki kualifikasi sebagai dosen; 

d. Mempunyai moral dan integritas yang tinggi; 

e. Memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara; 

f. Lulus seleksi yang dilaksanakan UMG. 

2. Syarat untuk menjadi dosen tetap UMG selain sebagaimana tercantum dalam ayat (1) 

adalah: 

a. Anggota Muhammadiyah dan berkartu anggota Muhammadiyah yang mengamalkan 

syari’at Islam dan berakhlaq mulia; 

b. Memiliki ilmu pengetahuan dan pengalaman akademik yang memadai,  sekurang-

kurangnya magister (S2) bagi dosen untuk pendidikan akademik dan atau 

profesional; 

c. Bersedia menghidmatkan diri dalam melaksanakan tugas; 

d. Memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam memajukan dan mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, Universitas dan Persyarikatan. 

3. Prosedur pengangkatan dosen dilakukan atas usul Dekan dengan persetujuan Ketua 

Program Studi yang membutuhkan dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan sudah 

memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang 

ditetapkan dengan keputusan Rektor. 

4. Calon dosen yang dinyatakan lulus seleksi diangkat sebagai dosen kontrak dan dengan 

pertimbangan tertentu dapat diperpanjang kontraknya atau ditetapkan sebagai dosen 

tetap dengan Surat Keputusan BPH. 

 

Pasal 75 

Tenaga  Kependidikan 

 

1. Tenaga  Kependidikan terdiri dari tenaga kependidikan tetap, kontrak, dan Outsourcing. 

2. Prosedur, mekanisme, dan tata cara rekruitment tenaga Kependidikan ditetapkan dengan 

keputusan Rektor. 

 

Pasal 76 

Syarat Tenaga Kependidikan 

 

Syarat Tenaga Kependidikan: 

1. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai formasi yang ditunjukkan dengan Ijazah 

2. Beriman dan bertaqwa pada Allah SWT 

3. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas 

 

Pasal 77 

Promosi Jabatan Tenaga Kependidikan 

 

1. Kriteria untuk promosi jabatan ditentukan oleh Rektor 

2. Kriteria promosi bersifat terbuka dan jelas. 

3. Promosi dalam jabatan struktural dilakukan secara kompetitif dan selektif 
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4. Promosi dalam jabatan fungsional dilakukan secara programatik baik lateral maupun 

vertikal. 

5. Promosi dalam jabatan administrasi dilakukan berdasarkan pemantauan atas prestasi 

yang bersangkutan. 

 

Pasal 78 

Peningkatan kualifikasi SDM 

 

1. Setiap dosen UMG memperoleh kesempatan yang sama untuk meningkatan kualifikasi 

akademiknya secara baik melalui studi lanjut baik di dalam negeri maupun luar negeri. 

2. Setiap tenaga kependidikanUMG memperoleh kesempatan yang sama untuk 

meningkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan. 

3. Setiap dosen dan tenaga kependidikanmempunyai kesempatan yang sama dalam 

peningkatan karier. 

4. Sistematika dan aturan tentang peningkatan kualifikasi SDM lebih lanjut diatur dalam 

peraturan tersendiri oleh Rektor.  

 

Pasal 79 

Hak dan Kewajiban Dosen dan Tenaga Kependidikan 

 

1. Setiap Dosen dan Tenaga KependidikanUniversitas wajib: 

a. Bertaqwa kepada Allah SWT serta taat kepada Negara dan Pemerintah Republik 

Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; 

b. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta kewibawaan dan nama baik 

Universitas; 

c. Mengutamakan kepentingan Universitas dan masyarakat dari pada kepentingan pribadi 

atau golongan; 

d. Berpikir, bersikap, dan berprilaku sebagai anggota masyarakat ilmiah, berbudi luhur, 

jujur, bersemangat, bertanggung jawab, dan menghindari perbuatan yang tercela, antara 

lain perbuatan plagiat; 

e. Mempunyai motivasi maju, strive for excellent dan budaya wirausaha; 

f. Bersikap terbuka dan menjunjung tinggi kejujuran akademik serta menjalankan tugas 

profesi dengan sebaik-baiknya; 

g. Bedisiplin, bersikap rendah hati, peka, teliti, hati-hati dan menghargai pendapat orang 

lain; 

h. Memegang teguh rahasia negara dan rahasia jabatan serta tidak menyalahgunakan 

jabatan; 

i. Menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian yang nyata diketahui dan patut diduga 

secara langsung atau tidak langsung berhubungan secara tidak sah dengan profesinya; 

j. Memperhatikan batas kewenangan dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan 

kebebasan mimbar akademik serta tidak melangkahi wewenang keahlian atau 

wewenang teman sejawatnya; 

k. Menghormati sesama dosen maupun Tenaga Kependidikan dan berusaha meluruskan 

perbuatan tercela dari teman sejawat; 
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l. Membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan, 

mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

m. Membimbing dan mendidik mahasiswa ke arah pembentukan kepribadian insan  

terpelajar yang mandiri dan bertanggung jawab; 

n. Bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa serta pantas diteladani oleh 

mahasiswa; 

o. Menjaga/memelihara kehormatan dan kesehatan dirinya; 

p. Mengikuti, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau 

kesenian sesuai dengan bidangnya; 

q. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di UMG. 

 

2. Hak Dosen Tetap UMG: 

a. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan 

kesejahteraan sosial 

b. Mendapatkanpromosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja 

c. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan 

intelektual  

d. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, 

informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat 

e. Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;  

f. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta 

didik 

g. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi 

keilmuan.  

 

Pasal 80 

Kesejahteraan Dosen Dan Tenaga Kependidikan 

 

1. Dalam rangka menjamin kelancaran dan keberlanjutan tugas di UMG, maka diperlukan 

jaminan kesejahteraan bagi semua dosen dan tenaga kependidikan; 

2. Bentuk jaminan kesejahteraan meliputi antara lain jaminan kesehatan, keselamatan 

kerja, dana pensiun, jaminan sosial, tunjangan hari raya, tunjangan keluarga, tunjangan 

natura, tunjangan kehadiran, tunjangan kekaryaan dan insentif lain yang sesuai dengan 

visi misi UMG; 

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai kesejahteraan ini diatur dalam peraturan Universitas. 

 

Pasal 81 

Sanksi Dan Penghargaan bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan 

 

1. Setiap dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa akan diberikan sanksi jika melanggar 

ketentuan kode etik, disiplin, tata tertib, dan peraturan lainnya. 

2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Keputusan 

Rektor. 
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Pasal 82 

Perselisihan 

 

Apabila terjadi perselisihan di antara individu dan unit kerja, perselisihan diselesaikan oleh 

Rektor berdasarkan penjelasan tertulis dan lisan tentang kasus serta usul penyelesaiannya 

yang diajukan oleh para pihak yang berselisih. 

 

BAB IX 

Mahasiswa Dan Alumni 

 

Pasal 83 

Persyaratan Mahasiswa Baru 

 

1. Untuk menjadi mahasiswa harus memiliki: 

a. Surat Tanda Tamat Belajar Pendidikan Menengah Atas; 

b. kemampuan yang disyaratkan oleh UMG. 

2. Penerimaan mahasiswa baru dilakukan melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru. 

3. Program Studi, Program Pascasarjana dan Program Diploma dapat melaksanakan 

seleksi tambahan sesuai yang disyaratkan. 

4. Penerimaan mahasiswa baru  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membedakan 

jenis kelamin, agama, suku, kedudukan sosial dan tingkat kemampuan ekonomi dan 

dengan tetap mengindahkan kekhususan Universitas. 

5. Syarat ikut serta sebagai peserta seleksi penerimaan mahasiswa baru sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dan tata cara penyelenggaraannya diatur sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. 

6. Mahasiswa pindahan yang berasal dari Universitas lain dapat menjadi mahasiswa UMG 

setelah memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan UMG. 

7. Ketentuan Mahasiswa pindahan diatur dalam peraturan Universitas 

8. Mahasiswa pindahan antar Fakultas, Jurusan, Program Studi di lingkungan UMG diatur 

dalam peraturan Universitas. 

9. Untuk menjadi mahasiswa baru Program Pascasarjana seseorang harus: 

a. memiliki ijazah S1 atau S2; 

b. memenuhi persyaratan yang ditetapkan UMG dan ketentuan peraturan perundang-

undangan yag berlaku. 

 

Pasal 84 

Mahasiswa Asing 

 

1. Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan tambahan 

dan melalui prosedur tertentu. 

2. Persyaratan tambahan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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Pasal 85 

Hak Mahasiswa 

 

1. Mahasiswa berhak untuk: 

a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan 

mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku; 

b. memperoleh pengajaran yang sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai 

dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan; 

c. memanfaatkan fasilitas dalam rangka kelancaran proses belajar-mengajar; 

d. mendapatkan bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi 

yang diikutinya dalam penyelesaian studinya; 

e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang 

diikutinya serta hasil belajarnya; 

f. menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan 

persyaratan yang berlaku; 

g. memperoleh layanan kesejahteraan dan beasiswa sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

h. memanfaatkan sumberdaya Universitas melalui perwakilan/organisasi 

kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat dan tata 

kehidupan bermasyarakat; 

i. pindah ke perguruan tinggi lain atau Program Studi lain, bilamana memenuhi 

persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang 

hendak dimasuki, dan bilamana daya tampung perguruan tinggi atau Program Studi 

yang bersangkutan memungkinkan; 

j. ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa Universitas; 

k. memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang cacat. 

2. Pelaksanaan hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur melalui keputusan 

Rektor. 

 

Pasal 86 

Kewajiban Mahasiswa 

 

1. Setiap mahasiswa berkewajiban untuk; 

a. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang 

dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai  peraturan yang berlaku; 

b. mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di lingkungan UMG; 

c. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan 

UMG; 

d. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian; 

e. menjaga kewibawaan dan nama baik UMG; 

f. menjunjung tinggi kebudayaan nasional. 

2. Pelaksanaan kewajiban sebagaimana tercantum pada ayat (1) diatur tersendiri melalui 

Keputusan Rektor. 
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Pasal 87 

Sanksi bagi Mahasiswa 

 

Sanksi bagi mahasiswa melanggar Kode Etik Peraturan Universitas ditetapkan melalui 

Keputusan Rektor. 

 

Pasal 88 

Organisasi Kemahasiswaan 

 

1. Untuk melaksanakan peningkatan penalaran dan keilmuan, minat, kegemaran, 

kesejahteraan dan bakti sosial mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan di UMG 

dibentuk organisasi kemahasiswaan. 

2. Organisasi kemahasiswaan di UMG diselenggarakan dari, oleh dan untuk mahasiswa. 

3. Organisasi kemahasiswaan di tingkat Universitas merupakan perwakilan tertinggi 

mahasiswa pada Universitas dan disebut Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas yang 

selanjutnya disingkat BEM, Majelis Kedaulatan Mahasiswa, Unit Kegiatan Mahasiswa  

dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. 

4. Organisasi kemahasiswaan di tingkat Fakultas merupakan perwakilan mahasiswa pada 

Fakultas yang bersangkutan dan disebut Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas yang 

selanjutnya disingkat BEMFA. 

5. Organisasi kemahasiswaan di tingkat Jurusan dan Program Studi merupakan perwakilan 

mahasiswa pada Jurusan dan Program Studi yang bersangkutan dan disebut Himpunan 

Mahasiswa Jurusan. 

6. Kepengurusan organisasi kemahasiswaan di tingkat Universitas dikukuhkan oleh Rektor 

dan bertanggung jawab kepada Wakil Rektor. 

7. Kepengurusan organisasi kemahasiswaan di tingkat Fakultas, Jurusan/Program Studi 

dikukuhkan dan bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas bersangkutan. 

8. Pembentukan organisasi kemahasiswaan didasarkan kepada ketentuan perundang-

undangan yang berlaku. 

9. Kedudukan, fungsi dan tugas pengurus organisasi kemahasiswaan serta hubungan kerja 

diatur sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan yang berlaku. 

10. Apabila dipandang perlu dan untuk kemaslahatan yang lebih luas dalam menjalin 

hubungan antara universitas dan stakeholder, maka orang tua mahasiswa juga 

diperkenankan membentuk ikatan organisasi orang tua mahasiswa. 

 

Pasal 89 

Kegiatan Kemahasiswaan 

 

1. Kegiatan kemahasiswaan di luar kampus yang mengatasnamakan Universitas atau 

Fakultas harus seizin Wakil Rektor. 

2. Kegiatan-kegiatan mahasiswa atas nama pribadi atau kelompok menjadi tanggung jawab 

pribadi atau kelompok yang bersangkutan. 
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Pasal 90 

Atribut Kemahasiswaan 

 

Atribut kemahasiswaan baik bentuk maupun tata cara penggunaannya ditetapkan oleh 

Keputusan Rektor. 

 

Pasal 91 

Alumni 

 

1. Alumni UMG adalah mahasiswa yang telah menamatkan pendidikan UMG. 

2. Alumni UMG dapat membentuk organisasi alumni yang bertujuan membina hubungan 

dengan Universitas dalam upaya untuk menunjang pencapaian tujuan pendidikan tinggi. 

3. Alumni maupun organisasi alumni dapat memberi masukan dan bantuan lain dalam 

rangka pengembangan UMG. 

4. Susunan organisasi, tugas, tata hubungan dan lain-lain sebagaimana ditentukan dalam 

ayat (2) diatur oleh Rektor setelah mendapatkan pertimbangan Pengurus Keluarga 

Alumni UMG. 

5. Kepengurusan alumni diintegrasikan dalam unsur pelaksana administrasi bidang 

kemahasiswaan. 

 

BAB X 

Kerja Sama 

 

Pasal 92 

 

1. Dalam pelaksanaan kegiatan akademik, UMG dapat menjalin kerja sama dengan 

perguruan tinggi dan/atau lembaga-lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri. 

2. Kerja sama dilakukan secara melembaga oleh UMG yang ditangani oleh kelompok 

pelaksana yang dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik. 

3. Kerja sama dapat dilakukan di tingkat Fakultas sepanjang tidak bertentangan dengan 

peraturan yang berlaku dan disetujui oleh Pimpinan Universitas. 

4. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) di atas, berbentuk: 

a. Kontrak manajemen; 

b. Program kembaran; 

c. Program pemindahan kredit; 

d. Tukar menukar dosen dan mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik; 

e. Pemanfaatan sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik; 

f. Penerbitan bersama karya ilmiah; 

g. Penyelenggaraan bersama seminar atau kegiatan ilmiah lain; 

h. Kerja sama dan kontrak kerja, sesuai dengan peran dan fungsi Universitas; 

i. Bentuk kerja sama lain yang dipandang perlu. 

5. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sepanjang tidak 

mengganggu tugas pokok Universitas. 
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6. Tata cara pelaksanaan kerja sama diatur oleh Rektor dengan persetujuan Senat 

Universitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

7. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus berkenan dengan 

kerja sama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain di luar negeri disesuaikan 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

Pasal 93 

Beasiswa 

 

1. Dalam rangka pembinaan dan pemberian penghargaan, UMG dapat memberi bantuan 

biaya pendidikan kepada perorangan dalam bentuk beasiswa 

2. Tata cara dan aturan beasiswa ditetapkan dalam oleh Keputusan Rektor 

 

BAB XI 

Sarana dan Prasarana 

 

Pasal 94 

 

1. Pengadaan  sarana dan prasarana dilakukan oleh BPH bersama Rektor berdasarkan 

anggaran yang telah disahkan oleh Majelis Dikti. 

2. Pengadaan sarana dan prasarana yang menggunakan anggaran Universitas atau atas dasar 

hibah atau wakaf dilarang diatas namakan pribadi. 

3. Pengadaan infrastrukur, sarana dan prasarana dapat dilaksanakan dengan menggunakan 

anggaran Universitas, hibah, wakaf dan kerjasama operasi 

4. Pengadaan  sarana dan prasarana dilarang untuk diatas namakan pribadi. 

5. Penghapusan sarana dan prasarana dilakukan oleh BPH dan Pimpinan PTM sesuai 

dengan peraturan Persyarikatan 

 

Pasal 95 

Sarana Kegiatan Akademik 

 

1. Kegiatan akademik, kegiatan administrasi dan kegiatan kemahasiswaan berlangsung di 

dalam dan di luar kampus. 

2. Gedung dan ruang kuliah yang digunakan bersama oleh Fakultas, pengaturan 

penggunaan gedung dan ruang kuliah dilakukan oleh Universitas. 

3. Sebagian lain gedung dan ruang kuliah digunakan oleh Fakultas, Jurusan, Program Studi  

tertentu dan pengaturan penggunaan gedung dan ruang kuliah ini dilakukan oleh 

Fakultas, Jurusan, Program Studi yang bersangkutan. 

4. Perawatan, pemeliharaan, dan peningkatan infrastruktur sarana dan prasarana harus 

dilakukan oleh Universitas secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek 

kecukupan dan kelayakan pengembangan. 

5. Hal-hal lain tentang gedung dan ruang kuliah diatur dengan peraturan Universitas. 
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Pasal 96 

Sarana Tempat Praktik 

 

1. Satuan tempat praktik dilengkapi dengan berbagai sarana yang sesuai dengan jenis 

satuan tempat praktik sehingga mereka dapat digunakan dengan layak. 

2. Sesuai dengan keperluannya ada satuan tempat praktik yang langsung di bawah:  

a. Universitas dengan pengelola yang bertanggung jawab kepada Rektor; 

b. Fakultas dengan pengelola yang bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas yang 

bersangkutan; 

c. Jurusan dan Program Studi dengan pengelola yang bertanggung jawab kepada Ketua 

Jurusan dan Ketua Program Studi yang bersangkutan. 

4. Semua mahasiswa beradasarkan keperluan kuliah serta semua dosen peneliti berdasarkan 

keperluan penelitian, dapat menggunakan satuan tempat praktik sesuai aturan dan 

ketentuan yang berlaku. 

5.  Universitas dapat memanfaatkan sarana praktik di instansi lain yang ketentuannya diatur 

bersama antara Universitas dan instansi lain. 

6. Instansi lain dapat memanfaatkan sarana praktik yang ada di Universitas sepanjang tidak 

mengganggu kegiatan Universitas dan pengaturannnya diatur bersama antara Universitas 

dan instansi lain. 

 

BAB XII 

Keuangan Dan Kekayaan 

 

Pasal 97 

Sumber Keuangan 

 

1. Keuangan dan kekayaan universitas bersumber dari: 

a. Hasil usaha Badan Pelaksana Harian; 

b. Bantuan Pemerintahan; 

c. Pemasukan dari mahasiswa; 

d. Hasil kontrak kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi Universitas; 

e. Hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan tinggi; 

f. Hasil diversifikasi amal usaha Universitas; 

g. Sumbangan dan hibah dari perorangan, lembaga pemerintah atau lembaga non 

pemerintah; dan 

h. Usaha-usaha lain yang halal, sah dan tidak mengikat. 

2. UMG dapat menerima bantuan yang berasal dari luar negeri. 

3. Penggunaan dana yang berasal dari masyarakat diatur oleh Rektor dengan persetujuan 

Senat dengan memperhatikan usul-usul dan kepentingan unsur-unsur di lingkungan 

UMG. 

4. Penerimaan dan penggunaan dana yang diperoleh dari pihak luar negeri diatur sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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5. Semua kekayaan UMG harus dilaporkan dalam: Laporan Tahunan, Laporan Akhir Masa 

Jabatan dan Laporan Khusus dengan memenuhi standar Dikti dan SPMI Perguruan 

Tinggi  

 

Pasal 98 

Tata Cara Pengelolaan dan Pengalokasian 

 

1. Rektor menyusun usulan struktur tarif dan tata cara pengelolaan dan pengalokasian dana 

yang berasal dari masyarakat, setelah disetujui oleh Senat Universitas dan disahkan BPH. 

2. Tahun anggaran UMG dimulai pada 1 (satu) September dan berakhir pada 31 (tiga puluh 

satu) Agustus tahun berikutnya. 

3. Anggaran disusun dan direalisasi berdasar prinsip transparansi, akuntabilitas akademik 

dan profesional, keseimbangan, manfaat dan disiplin demi efektivitas dan efisien 

penyelenggaraan dan pengelolaan UMG. 

4. Rektor mengelola keuangan berdasar Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja. 

5. Pengelolaan dan realisasi keuangan harus diaudit pada setiap akhir tahun anggaran dan 

pada setiap akhir masa jabatan. 

 

Pasal 99 

Otonomi Keuangan 

 

1. Otonomi dalam bidang keuangan mencakup kewenangan UMG untuk menerima, 

menyimpan dan menggunakan dana yang berasal langsung dari masyarakat kecuali 

ditentukan lain oleh BPH. 

2. UMG menyelenggarakan pembukuan terpadu berdasarkan peraturan Akuntansi yang 

berlaku dan mengacu pada Sistem Pengelolaan Keuangan dari PP. Muhammadiyah 

3. Otonomi dalam bidang keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat 

diserahkan untuk sebagian atau seluruhnya urusan penerimaan, penyimpanan dan/atau 

penggunaan keuangan kepada Unit Pelaksana Akademik, Unit Pelaksana Administrasi 

atau Unit Pelaksana Teknis di lingkungan UMG. 

4. Penyerahan urusan sebagaimana ditentukan dalam ayat (3) diatur oleh Rektor setelah 

mendapat persetujuan Senat Universitas. 

 

Pasal 100 

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja 

 

1. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja UMG disusun secara terpadu meliputi semua 

perkiraan sumber dana yang akan diperoleh dan akan dibelanjakan setiap tahunnya. 

2. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja UMG disusun oleh Rektor atas usul unit 

kerja. 

3. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja UMG setelah disetujui oleh Senat 

Universitas dan BPH, diusulkan oleh Rektor untuk disahkan menjadi Anggaran 

Pendapatan dan Belanja UMG oleh Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 
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4. Pengelolaan keuangan secara terpadu dilakukan dengan menganut asas akuntabilitas, 

transparansi dan auditabilitas. 

 

Bab XIII 

Sistem Penjaminan Mutu Internal 

 

Pasal 101 

Pengawasan dan Akreditasi 

 

1. Secara periodik pengawasan mutu terhadap penyelenggaraan UMG dilakukan oleh 

Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan atau Pemerintah melalui Dirjen Dikti 

Kemendiknas atau Kopertis. 

2. Bentuk Pengawasan yang dimaksud ayat (1) ditentukan sesuai peraturan dan undang-

undang yang berlaku. 

3. Tata cara pengawasan mutu, daya guna dan hasil guna di UMG ditetapkan oleh Rektor. 

4. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penilaian berkala 

yang meliputi kurikulum, mutu dan jumlah tenaga kependidikan, keadaan mahasiswa, 

pelaksanaan pendidikan, sarana dan prasarana, tatalaksana administrasi akademik, 

kepegawaian, keuangan dan kerumahtanggaan; 

5. Pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya di lingkungan UMG dilaksanakan 

melalui pengawasan fungsional dan pengawasan struktural. 

6. Pengawasan struktural dilaksanakan oleh setiap pimpinan unit kerja di lingkungan UMG 

terhadap semua fungsi pengelolaan sumber daya yang berada di bawah wewenang dan 

tanggung jawabnya. 

7. Pengawasan struktural di lingkungan UMG dikoordinasikan oleh Wakil Rektor yang 

relevan yang ditetapkan oleh Rektor. 

 

Pasal 102 

Penilaian Mutu 

 

1. Penilaian mutu dapat dilakukan oleh pihak internal (oleh Badan Penjaminan Mutu) dan 

atau pihak eksternal. 

2. Penilaian mencakup keterkaitan antara tujuan, masukan, proses dan keluaran. 

3.   Penilaian mutu internal dilakukan oleh unit kerja yang ditunjuk oleh Rektor dengan 

mengacu kepada penilaian konsistensi layanan manajemen UMG dan peningkatan mutu 

akademiknya. 

3. Penilaian mutu eksternal dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) atau pihak 

lain yang mempunyai kompetensi nasional atau internasional yang keberadaannya diakui 

oleh pemerintah. 

4.    Penjaminan mutu harus bisa menilai mutu kinerja penyelenggara akademik, badan atau 

unit yang ada di UMG dalam kaitanya dengan pencapaian visi, misi dan Catur Dharma 

UMG 

5. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur 

menurut ketentuan yang berlaku. 
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BAB XIV 

Bentukdan Tata Cara Penetapan Peraturan 

 

Pasal 103 

 

Tata urutan peraturan Universitas terdiri atas: 

a. Statuta Universitas; 

b. Peraturan Universitas; 

c. Peraturan Rektor pengganti peraturan Universitas; 

d. Keputusan Rektor; 

e. Peraturan pelaksana yang lain. 

 

Pasal 104 

 

1. Tata cara pengambilan keputusan tentang perubahan Statuta diatur dalam Keputusan 

Senat Universitas. 

2. Dalam hal terjadi perubahan Statuta sebagaimana ditentukan dalam ayat (1), Rektor 

mengajukan Adendum Statuta untuk disahkan BPH setelah mendapat persetujuan Senat 

Universitas. 

3. Segala unsur Universitas dan peraturan yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak 

bertentangan dengan Statuta ini. 

4. Rapat Senat dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya setengah jumlah anggota 

ditambah satu.  

5. Apabila anggota yang hadir dalam rapat senat tidak memenuhi quorum, maka rapat 

ditunda maksimal 1 (satu) jam dan rapat berikutnya dianggap sah tanpa 

mempertimbangkan jumlah yang hadir 

 

BAB XV 

Ketentuan Peralihan 

 

Pasal 105 

 

1. Perubahan ketentuan dalam statuta ini dituangkan dalam addendum, disusun oleh pimpinan 

Universitas Muhammadiyah Gresik bersama BPH dan dengan persetujuan Senat 

Universitas, dan merupakan bagian keseluruhan dari statute ini. 

2. Hal-hal yang belum diatur dalam Statuta ini akan ditentukan kemudian dalam peraturan 

tersendiri yang tidak bertentangan dengan Statuta ini dan perundang-undangan yang 

berlaku. 

 

 

 

 

 

 



 
 





Lampiran Hymne dan Mars UMG 
 

 

 

1.1. Hymne Universitas Muhammadiyah Gresik 
UMG tercinta sepenuh hati 
Tempatku berkarya mengkhidmadkan diri 
Mencetak insan berakhlak mulia dan mandiri 
Mewujudkan Rhmatan lil alamin hakiki 

UMG tempat tunaikan tridharma 
Berinovasi berkreasi tiada henti 
Bersinergi bangun negri tercinta Indonesia 
Tuk jaya Muhammadiyah dan ibu pertiwi 

Civitas akademik UMG  
Mari kita berjihad segera 
Memberi pelayanan prima 
Untuk masyarakat bangsa 

Membekali generasi muda  
Anak bangsa berakhlak mulia  
Masa depan cerah  
Gemilang berkarakter mulia 

Kami putra putri Muhammadiyah  
penerus gerakan Muhammadiyah 
Islam menyatu dalam jiwa secara kaffa 
Jadi insan khamil teladan umat nan mulia 
Jadi insan khamil teladan umat nan mulia  

 

 

1.2. Mars Universitas Muhammadiyah Gresik 
Al-quran nafasku taqwa nuraniku 
Bersama dedikasi untuk UMGku 
Satukan langkah bulatkan tekad 
Tepis perbedaan kuatkan kebersamaanmu 

UMG tempat berkarya sepenuh hati 
Berinovasi berkreasi tiada henti 
Bersinergi membangun negri 
Jaya Muhammadiyah dan Ibu pertiwi 

Khidmadkan diri sepenuh hati 
Berjihad  menggapai  ridho ilahi 
UMG unggul mandiri untuk negri 
Banggakan Indonesia dan Ibu pertiwi 

Bekerja cerdas jadi semangatku 
Bekerja Ikhlas jadi ibadahku 
Bekerja Ikhsan kepribadianku 

UMG jaya jamin kesejahteraanku 
UMG unggul untuk Indonesia 
UMG tercinta jiwaku 
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