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PERAT1JRAN SENAT AKADEMIK 
UNIVERSITAS PADJADJARAN 

NOMOE: 3 TAHUN 2015 

TENTANG . 
PERSYARATAN, PENGUSULAN DAN TATACARA PEMILIHAN ANGGOTA 

MthJELIS WALl AMANAT 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

S8NAT AKADEMIK UNIVERSITAS PADJADJARAN 

Menirnbang 

Mengingat 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 76 ayat 
(3) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 
tentang S~::ltuta Universitas Pactjadjaran, Senat 
Akademik bcrweriang untuk mengusulkan anggota 
Majelis Wali Amanat untuk pertama kalinya kepada 
Menteri; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang 
Perididikan Tinggi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan 
Lernbarar: Negara Republik Indonesia Nomor 
5336); 

2, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 
tentang ~1enyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan 
Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, 
Tarnbahari Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nornor ~}500); 

3, Pcratura n Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 
tentang Penetapan Universitas Padjadjaran 
Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum 
[Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nornor 301); 

4, Peraturan Pernerintah Nomor 51 Tahun 2015 
ten tang Statuta Universitas Padjadjaran 
(Lembara.t Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5720); 

5. Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 
2922/UN6.RKT/KP/2015 tentang Perubahan 
Pertama Pcnetapan Senat Akadernik Untuk 
Pertama Kali; 
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6. Keputusan Senat Akadernik Universitas 
Padjadjaran Nomor 0001jUN6.SA/Kepj2015 
Tentang Penetapan Pirnpinan Senat Akademik 
Universitas Padjadjaran Periode 2015-2020; 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan PERAT:'JRAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS 
PADJADJAR~N TENTANG PERSYARATAN, PENGUSULAN 
DAN TATACARA PEMILIHAN ANGGOTA MWA. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalarn Peraturar, Senat Akadernik ini yang dimaksud dengan: 
1. Universitas Padjadjaran yang selanjutnya disebut Unpad adalah 

perguruan tinggi negeri badan hukum. 
2. Statuta Unpad adalah per aturan dasar pengelolaan Unpad yang 

digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur 
operasional di Unpad. 

3. Seriat Akadernik yang selanjurnya disingkat SA adalah organ Unpad yang 
menetapkan kebijakan, mcmberikan pertirnbangan, dan melakukan 
pengawasan di bidang akadernik. 

4. Majelis Wali Arnanat yang se.lanjutnya disingkat MWA adalah organ Unpad 
yang menctapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan 
umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang non akadernik. 

5. Rektor adalah organ Unpad yang memirnpin penyelenggaraan dan 
pengelolaan Unpad. 

6. Menteri adalah menteri yang mcmbidangi urusan pendidikan tinggi. 

BAB II 
KEJ\NGGOTAAN MWA 

Bagian Kesatu 
Per syaratan Umurn Anggota MWA 

Pasal 2 

Persyaratan urrrurn untuk rnenjadi anggota Majelis Wali Amanat (MWA) adalah 
sebagai berikut: 
a. warga r.egara J ndonesia; 
b. mcmpunyai kemarnpuan 

keberranjutan Unpad; 
c. mernpunyai wawasan tentang pendidikan tinggi dan Unpad; 
d. mempunyai rekarn jejak yang baik dalarn kehidupan kemasyarakatan dan 

menjaga keberadaan , keutuhan dan 
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akadernik; 
e. mempirnyai kornitrnen untuk menjaga dan mengembangkan jati dir'i dan 

nilai-nilai Unpad; 
meu:pullyai komitmen un.tuK .rneniaga dan membangun Unpad, serta 
memngkatkan hubungan smcrgis antara Unpad dengan pemerintah pusat, 
p ernerintah duerah dan masyarakat; 

g. tidak berafiliasi kepada partai politik, kecuali untuk anggota dari unsur 
pernerintah pusat dan pernerintah daerah; dan 

h. tidak memiliki konflik kepentingan. 

f. 

Bagian Kedua 
Unsur MWA 

Pasa13 

Anggota MWA berjumlah 17 (tujuh betas) orang y:mg terdiri atas: 
a Menteri; 
b. Guber nur Provinsi .Jawa Bara.t; 
c. Rektor; 
d. Ketua SA, 
e. wakil dari unsur masyarakat sebanyak 4 (empat) orang; 
f. wakil dari unsur SA sebanyak 6 (enam) orang; 
g. wakil dad urrsur alumni sebanyak 1 (satu) orang; 
h. wakil dari unsur tenaga kependidikan sebanyak 1 (satu) orang; dan 
i. wakil dari un sur mahasiswa sebanyak 1 (satu) orang 

Bagian Ketiga 
Masa .Iabatan Anggota MWA 

?asal4 

(1) anggota MWA diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat 
dipilih kernbuli hanya untuk 1 (satu] kali masa jabatan, kecuali untuk 
anggota 'v1W A yang berasal dari wakil Mahasiswa. 

('~; masa ja.batan anggota M\.V 1\ dari unsur mahasiswa adalah satu tahun dan 
dapat dilakukan pergantian antar waktu hingga periode kepengurusan 
MWA berakhir. 

DAB III 
TATACARA PENCrOSULAN ANGGOTA MWA 

Pasa15 

Tatacara Pengusulan MWA adalah scbagai berikut: 
2.. Menter! yang bertanggung jawab di bidang pendidikan tinggi yang te!;::.h 

dilantik cleh Presiden Republik Indonesia. karena jabatannya (ex-officIO) 
menjad: anggota MWA se.ama periode rna sa rugasnya sebagai menteri; 
dan dapat meriunjuk pejabai yang mewakilinya dalam pelaksanaan tugas 
sebagai anggora MWA; 
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'J. Gubernur .Jawa Barat yang telah dilantik sesuai dengan peraturan 
pcrundangan yang berlaku karena jabatannya (ex-officio) menjadi anggota 
MWA selama periode masa tugasnya, dan dapat menunjuk pejabat yang 
mewakilinya dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota MWA.; 

c. :~ektor Unpad yang telah c:Uclntik karena jabatannya (ex-officio) menjadi 
anggota VIWA selama masa .ugasnya; 

c. Ketua SA yang telah dilantik karena jabatannya (ex-officio) menjadi 
anggota MW A selarna masa rugasnya; 

e. Ketua Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Unpad yang sedang menjabat karena 
jabata.mya (ex-officio) menjadi anggota MWA yang mewakili alumni 
Unpad se-lama masajabatannya; 

L anggota MWA yang mewakiti SA dan anggota masyarakat dipilih dan 
ditetapkan oleh SA; 

g. anggota MWA yang mewakili tcnaga kependidikan ditetapkan berdasarkan 
jabatar. struktural tertinggi pada Organisasi dan Tata Kerja Unpad. Dalam 
hal je batan struktur kepala biro sebagai jabatan struktural tertinggi lebih 
dari saru, rnaka anggota MWA dari unsur tenaga kependidikan ditetapkan 
oleh Senat Akadernik; 

h. anggota MWA yang mewakili mahasiswa adalah ex-officio Presiden BEM 
KEMA Unpad; 

1. untuk keperluan pernilihan anggota MWA dari unsur masyarakat, SA 
dapat membentuk panitia pernilihan bakal calon MWA terse but; dan 

_t. SA. menetapkan calon anggota MWA dan diusulkan kepada Menteri untuk 
diangkat dar .. disahkan sebagai anggota MWA. 

Pasa.16 

Tata cara pernilihan calon anggota MWA dari unsur masyarakat: 
a. pernilihan anggota MWA diselenggarakan oleh SA selambat-Iambatnya 1 

(satu) bulan sebelum rnasa jabatan anggota MWA ditetapkan; 
b. untuk melak sanakan ketenruan sebagaimana diatur pad a ayat (1), SA 

membentuk Pan.tia Ad-hoc Pemilihan Anggota MWA; 
c. panitia mengumumkan pada media massa baik cetak maupun elektronik 

2 (dua) minggu sebelum hari pcrnilihan; 
d. bakal calon anggota MWA ds.ri urisur masyarakat dapat mengusulkan 

dirinya maupun diusulkan orang lain; 
e. bakal calon anggota MWA dari unsur masyarakat harus menyatakan 

kesediaannya di atas meterai; 
f. panitia melaxukan verifikasi administratif terhadap bakal calon anggota 

MWA aari unsur masyarakat: 
g. panitia melaporkan kepada SA para bakal calon anggota MWA dari unsur 

masyarakat yang memenuhi persyaratan administratif; 
h. SA mernilih dan rnenetapkan calon anggota MWA dari unsur masyarakat 

sebanyak 4 (empat) orang; 
i. dalam hal jurnlah bakal calon anggota MWA kurang dari 4 (empat) orang 

setelah waktu yang ditetapkan, maka perlu dilakukan perpanjangan 
waktu pernilihan selama 7 (t.ujuh] hari; 

j sebelum dilak ukan pernilih an didahului dengan penyampaian gagasan 
pengembangan Unpad oleh para bakal calon dan pengecekan kesehatan; 
G.an 

k. panitia pernilirran mengumumkan calon-calori anggota MWA terpilih di 
media massa baik cetak maupun elektronik. 
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Pasal7 

Tata caw pernilihan calon anggota MWA dari unsur SA: 
a. untuk melaksanakan ketenruan sebagairnana diatur pada Pasal 5 ayat (1), 

SA menyelenggar akan rapat plene khusus pernilihari anggota MWA; 
b. Ketua SA rnengundang anggota SA selambat-larnbatnya 7 (tujuh) hari 

kalender sebelum hari pemilihan; 
c. pemilihan calon anggota M\IJA dari unsur SA dipimpin oleh Ketua SA 

dalam sebuah rapat plene yang diselenggarakan khusus berkenaan 
dengan pernilir-an anggola MW/-;; 

,j. komposisi anggota MWA dari unsur SA rnewakili 3 (tiga) bidang utama, 
terdiri at as: 
1, 2 (dua) anggota rnewakili hidang sosiohumaniora, yang dipilih dari 

anggota 8.A dari Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 
Fakultas ilmu Sosial dan Ilrnu Politik, Fakultas Ilmu Budaya, dan 
Fakultas I'rnu Kornunikasi; 

2, 2 (dua) anggota mewakili bidang kesehatan, yang dipilih dari anggota 
SA dari Fakultas Kedokt eran, Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas 
Psikologi, Fakultas Kepcrewatan, dan Fakultas Farmasi; dan 

3. 2 ~d'.1a) anggota mewak.li bidang sains, teknologi dan agrokompleks, 
yang dipilih dar! anggota SA dari Fakultas Matematika dan Ilmu 
Pengetahuan Alarn, Fakulias Teknik GeoJogi, Fakultas Pertanian, 
Fakultas Peternakan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, dan 
Fakultas Teknologi lndustri Pertanian; 

e. untuk fit netapkan bakal calon sesuai dengan komposisi tersebut, setiap 
anggota SA rlalam bidang utarna tersebut dapat mengusulkan 2 (dua) 
orang calon anggota MWA untuk dipilih mewakili bidang utama 
sebagaimana dirnaksud pada butir (d); 

f. pemilihan anggota MW A dari urisur SA dilakukan dengan musyawarah 
mufakat dalarn bidang utarna masing-rnasing, 

g. apabila tidak tercapai rnusyawarah mufakat, pernilihan anggota MWA dari 
unsur SA dilakukan dengan pemungutan suara terbanyak dalam bidang 
utarna masir.g-rnasing; 

h. dalam hal pemilihan dilakukan dengan pemungutan suara, setiap anggota 
SA memiliki hak suara 1 [satu] untuk memilih atas calori-calon yang 
sudah diusulkan oleh kelompok bidang masing-rnasing: 

1. penetapau bakul calon menjadi cal on anggota MWA dari unsur SA diatur 
dengar: cara pernilihan urutan sederhana (simple ranking) sebagai berikut: 
1. setiap anggota SA mernilih 1 (satu) bakal calon anggota MWA sesuai 

dengan bidang utama masing-masing; 
2. anggota SA yang mendapat suara terbanyak urutan 1 sampai 2 

ditetapkan sebagai anggota MWA; 
3, dalam hal terdapat s ua.ra sarna pada urutan ke-l sebanyak 2 (dua) 

orang, maka keclua calon dengan suara urutan ke- 1 ditetapkan 
sebagai ariggota MWA terpilih; dan 

4. daiarn hal terdapat suara sama pada urutan ke-2 lebih dari 2 (dua) 
orang, diadakan pernilihun ulang khusus untuk bakal calon urutan 
ke-2 tersebut sampai dipei oleh calon dengan suara terbanyak; 

j, Ketua SA mengumumkan eaton anggota MWA terpilih dari unsur SA 
untuk disahkan Rapat Plene SA 
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BABIV 
PENUTUP 

Pasal8 

Peraturan Senat Akademik ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 
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