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PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

PERATURAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
NOMOR 0 I /PRN/1.0 /B t2o t2

TENTANG
MAJtrLIS PENDIDIKAN TINGGI .

B IS MILLAHIRRAHMANIRRAHIM

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH:

a. bahwa Surat 
.teput*san ?impirran pusat Muharnrnadiyah Nornor85/KEp/r.0 rBr2oo7 tenrang pecrornan Majeris p.nJiJir.ur, peneritian danPengernba.gan lr4uhanrrnacliyah sudah tidak r.,.*uau ragi sehi.ggaperlu dibuat aturan barul

b. bahwa adanya perr.rbahan nomenkratur Majeris pe,didikan TinggiPenelitian dan.pengembangan Muhammaaivrr, menjadi MajelisPendidikan Tinggi sebagaimaria diatur daram suiat Keputusan pimpinan
Pusat Muhammadiyah Nomor r70lKEpir.0/B/20id';entang penetapan
Nornenklatur Unsur pernbantu pirnpina, persyarikatan periode 2010 _201 5;

c' bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf ada, huruf b perlu ditetapkan pJratura. Ma.ieris pendidikan Tinggi;

l. Anggaran Dasar Muhammadiyah;
L Anggaran Rumah Tangga Mujiammadiyah;
2. surat Keputusan 

-Fimpinan pJsat' Muhammadiyarr Nornor15S/KEP/I.0rB/20r0 tentang pedonra^ da, Tata l(erja pimpinan pusat
Muhammadiyah periode ZO f O _ 20 l5l3' Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor120iKEPlr.0/B/2006 tentang Qa.iclah unsru 

--p.*uun,, 
pimpinan

Persyarikatan;

: Pembahasan dan keputusan Rapat pimpinan pusat Muhammadiyah ta.ggar19 Maret 2012;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANCMAJELIS PEND IDIKAN TINGGI.

Menimbang

Mengingat

Berdasarkan

Menetapkan

BAB I
KETENTUAN UIVIUM

Pasal 1, Ketentuan Umurn

Dalarn Peraturan ini yang dirnaksud dengan:
1, Persyarikatanadalah Muhammadiyah.
2' Pimpinan Persyarikatan adalair Pimpinan Pusat Muhaurmadiyah selanjutnya disebut

Pimpinan Pusat.
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Majelis ad{ah Majelis Pendidikan Tinggi sebagai unsur pembantu pimpinan pusat dibidang pendidikan tinggi.
Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal setelahpendidikan menengah yang. dapat b.iupu program pend-iclikan diploma, sarjana, magister,spesialis, dan doktor, ylng diseienggaruinn oreh perguruo, tinggi Mrrrrr*.'J,y.rr.Amal usaha, program, clan kegiatan oaatut bentui,,r"ufro,ri bidang pendidikan iinggi.Keuangan dan kekayaan adalah seluruh harta berido rr.rg.ruL da' tidak bergerak milikPersyarikatan yang dikelola oleh Majelis.
Pengawasan adalah pemeriksaan clan pengendalian yang dilakukan oleh pirnpinan pusat
terhadap Majelis.

BAB II
I(EDUDUI(AN DAN PtrMBENTUKAN

Pasal 2
Kedudukan dan pembentukan

Majelis berkedudukan di tingkat pimpinan pusat.
Majelis dibentuk oleh pimpinan pusat.

BAB III
FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG

Pasal 3

Fungsi

Majelis 
.s9.basai 

penyelenggara amal usaha, program, dan kegiatan bidang pendidikan tinggisesuai kebijakan Persyarikatan berfungsi dalam:a. pembinaanideologiMuharnmadiyah;
b. pengembangan Al-lslam dan Kemuhammadiyahan;
c' perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pembinaan, dan pengawasan ataspengelolaan catur dharma perguruan tinggi;d. peningkatan kualitas dan kuantitas tenagiprofesional;
:. pengembangan kualitas dan kuantitas pJrgirruan tinggi;f. penelitian dan pengembangan bidang p.naiaiUn ti,iJei;g' penyampaian masukan kepada Pimpinan Persyarikata-n sebagai bahan pertirnbangan clalalrpenetapan kebijakan.

Pasal 4

Tugas

Majelis sebagai penyelenggara amal usaha, program, dan kegiatan bidang pepdidikan tinggisestai kebijakan Persyarikatan bertugas:
a. membina ideologi Muhammadiyah;
b. mengembangkan Al-lslamdanKemuhammadiyahan;
c' merencanakan, lllengorganisasikan, rnengkoordinasikan, membina, dan mengawasi

pengelolaan catur dharma perguruan tinggi;
d. meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga profesional;

: mengembangkan kualitas dan kuantitas perguruan tinggi;f. melakukan penelitian dan pengernbangair biaang p.njiiit on tinggi;g' menyampaikan masttkan kepada Pimpinan Peisyarikatan seEigai bahan pertimbangan
daiam penetapan kebij akan.



Pasal 5

Wewenang

Majelis berwenang:
a. Menetapkan Ketentuan tentang:

1. pembinaan ideologi Muhalnnradiyah;
2, pengembangan Al_lslam dan Kemuliamrnadil,.fusn.3. perencanaan, pengorganisasian, pengkoordi,*riun, pembinaan, dan pengawasall ataspengelo laan. catu.r dhanna p.rgrrr',u,itin g gi ;4' peningkatan kuaritas aan k.anitur ,.nufiliofesionar;5, pengembangan kualitas dan kuantitas perguruan tinggi;6. penelitian dan pengembangan bidang p.";i;il;;"tlnggi;b' 
$il-,H}[i:u,f'nai'i;n 

dan" pemb,,bil; P;rg*uun tingei Murrammadiyah kepada

c' Mengusulkan pengangkatan clan pemberhentian Rektor, Ketua, Direktur, dan BadanPembina Harian kepada pimpinan pusat;
d' Mengangkat dan ntemberhentikan wakii Rektor, wakil Ketua, dan wakil Direktur.

r.r u B u N G n *o#n';o rA riltRrA

' Pasal 6
I-lubungan Ker.ia

l' Maielis mengaclakan hubungatr vertikal..d.alam penyelenggaraan amal usaha, program, clankegiatan Persyarikatan di didang,peruticiikrn i";;i'a.nlon p."ri.riirrruan baik kepadaPimpinan Pusat maupun yang dit*j;. Dalam rrur rri[rngan dengan pimpina. persyarikatan
^ 9ibawahnya dilakukan uiu, n-u*u pimpinan purut.----"2' Majelis mengadakan hubungan t.orirontui a.ngrn Majelis dan Lembaga lain sertaorganisasi otonom, dengan pemberitah,un t .puau-ri*pinan pusat.3' Majelis dengan persetuj-uan^Pimpinan Pusat iapai r.ngua.kan hubungan dengan AmalUsaha Majelis lain dalam pelaksanaan pr;il;;'^^du.n keqiatan yang sama dengan

iiffTtrll},.sebelumnva 
kepada Majelis vo"ni ,r.*bawalii amal'iirirr. tersebut-Ean

4' Majelis dapat mengadakan hubungan dan kerja sama dengan pihak lain di luarPersyarikatan baik dalam maupun luar negeri berdasarkarl aturan pimpinan pusat.

Pasal 7

Tata Kerja

Majelis menyusun Tata Kerja dengan menerapkan prinsip amanah, adil, transparan, akuntabel,dan prinsip partisipatif berdisarkan aturan-aturan persyarikatan.

BAB V
PIMPINAN

Pasal 8
Persyaratan

1, Syarat Pimpinan Majelis :

a. taat beribadah dan mengamalkan ajaran islarn;
b. s.etia pada prinsip-prinsip dasal p.4rungu,, Murrammadiyah;

: dapat menjadi teladan dalam Muharnmacliyah;
d. taat pada garis kebijakan pirnpinun p.rryoiikatan;
e. memiliki kecakapan dan berkernampLlan menjalankan tugasnya:



-<

f' telah menjadi anggota Muharnmadiyah sekurang-kurangnya satu tahun danberpen gal aman dar air"t.p.*irp in* al ii ner,r"* Muhammadiyah 
;e' tidak merangkap jabatan dengun pirpi*;";;;;il?:i politik. dan pimpinan organisasiyang amal usarranya sam a deriqan-n,ri.,u,n,rrdi)"i;;, semua tingkat;h' tidak rnerangkap ;ouotun^. de,gan pimpinan amal usaha. h tanggungjawabnya. r^r^rHrrr',r 'riltal usana yang rnenjadiL 

;;:ili?ff:ff1-ll1,Hl}?ilflX;i:,il't (1) hurur f, hurur g, dan hurur rr hanya dapat

Pasal 9
Susunan

Susu_nan pimpinan Majelis terdiri atas:a. Ketua dan Wakil Ketua;b. Sekretaris dan Wakil Sekretaris;c. Bendahara dan Wakil Bendahara;d. Ketua Divisi/Bidang yang aif.rtukon;e, Anggota.

Pasal l0
Penetapan

Penetapan pimpinan Majelis oleh pimpinan pusat.

Pasal I 1

Masa Jabatan

1' Masajabatan Pinrpinan Majelis sama clengan masa jabatan pirnpinan persyarikatan,2' Jabatan ketua Majetis. dapaiaf .rr.t or.r, .i{i* r.* li*o auo kari masa iabatan.3' Masa jabatan pergantian'antar'waktu ketua M;J.ri;",rd;k dihitung sebagai masa jabatan.4' 
iil;1}!i"ri'r:T'*lio 

Pi',,pinan Majeli. drpni lii;"k,,k*, dara,r t.nggang masa jabatan orerrs 
:i,Tfiffil ff i:,ffi:iffi\liffi,:ll'iii:ffi;:ll tetap menjara'kan tusas,lya sampai

t.

*ohl#o,
Pasal l2

Rapar pimpinan Majelis

Itallat l)iru1:inan lvlaje lis tcrcliri atas:a. Rapat Pleno;
b. Rapat Harian;

!, RapatDivisiiBidang.
Rapat Pleno merupakan. rapat 

.Pirnpinan Majelis yang dihadiri oleh semua anggotaPimpinan Majelis, diada|<1n. ..triu-,iB.t urungnyu- t'!ru'tr; kari daram I (satu) bulan,membicarakan tentang kebij.akan orgariisasi d-rj;; p.").r.negaraan amal usaha, program,dan kegiatan Persyariliatan dalam Uijangrya.
Rapat Harian merupakan rapat Pimpinan'uajetis yang dihadiri oleh Ketua, wakil Ketua,Sekretaris, wakil Sekretaris, Beniuhuru, d", w;kil 

-Bendahara, 
aiuJ.r,ui sekurang-kurangnya I (satu) kali daiam 2 (Jua) minggu, ,*,nbi.nrnkan tc'tang pclnksn,n,rrkeputusan 

3p9t pleno, keputusan rupui bkiu,rg, 5!i,irt.r .rganisasi, dan kegiatan rurin.Rapat Divisi/Bidang 
.merupakan rapat aivisiuiaan! il;, dalam Majelis yang dihadirioleh anggota divisi/biclang yang beisangkutan, diaiakan ,.kurung-kurangnya 1 (satu) kali

1
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dalam I (satu) bulan, ntetnbicarakan rnasalah yang berkaitan. dengan tugasdivisi/bidangnva. Rapat n ivrsils rarns d d;i r;;;;;rrg divisi/bidang rarn.

o,o.,o,lilllirul.ri,

1' Rapat Kerja Majeiis merupakan.rapat yang diadakan oleh dan atas tanggung jawabPimpinan Majelis untuk *.*uui,ui aan *."rr,urtun penyelenggaraan amar usaha,
jorTfrff' 

dan kegiatan, diselenggarakan ,.r,,*rg-r.ur*gnyo'aua [a'ti dalam satu masa
2, Acara Rapat Kerja:

.r, Laporan Kerja Majelis;b' penyelenggaraan progl'arn lr4ajelis, meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian;
i, ilfi:|1l;i-um 

yans berkaitan crengan tf;;.;;;;s Majelis; dan

3. Rapat Kerja dihadiri oleh:
a. wakil pimpinan pr.rsat;
b. pimpinan Majelisl

l. I#iHI'i.an organisasi otonom tingkat pusat yans terkait;

4' Keputusan Rapat Kerja lvlajelis nrulai berlaku setela6 ditanfidz ole. pimpinan pusat.

Pasal 14

Rapat I(oordinasi

1' 
[,Tijr1',T,]lff':,:l'ji'i;o:i:;'!"t a,tara Majelis dengan pimpinan perguruan ringgi

^ kurangyu;;; kali dalam .o,u n.,urn]:r:ff 
tarlggtr'g iawab rimpinan ua;Itis r.r.r,^,ii-

2, Acara Rapat Koordinasi:
a. kebijakan persyarikatan tentang pendidikan tinggi;b' 

fiffikil,,||llilf*i:ilg'n'bu;gun ar-isram ali'r.murrarnmadiyahan di perguruan

c' pembinaan dan pengembangan perguruan Tinggi Muhammadiyah;
" t hal-lain yang dianggap ,rg.;.3. Rapat Koordinasi ainaOi"rl'otefii

a. Pimpinan Majelis;
b' Ketua Badan peraksana I-rarian pergurr.ran- Tinggi Muhammadiyah;c' Rektor/Ketua/Direktur perguruan Tinggi rtaurrliimadiyah;d, Undangan.

l,

BAI] VII
KEUANGAN DAN KEI(AYAAN

pasal I 5

Keuangan

Majelis dapat mengusahakan dana dari sumber l,ang halal, sah, dan tidak mengikat ataspersetujuan dan dalarn koordinasi pimpinan pusat.
Pengelolaan dan pemanfaatan keuangan dapat dilakukan oleh Majelis sesuai denganketentuan dan/atau kebijakan pirnpinan-pusat.
Majelis menyuslln Rencana Anggaran Penclapatan dan Belanja tahunan yang clisnhkan olelrPimpinan Pusat.

2.
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pasal l6
Kekayaan

Kekayaan Majelis secara hukunr mirik pimpinan p,sat.
Pengelolaan dan pemanlaatart kekai'aan clapat clilakukan oleh Majelis sesuai ciengarrketentuan dan/atau kebijakan pinrpinan pusat.
Pemindahan hak atas kekayaan berupa bencla bergerak dilakukan oleh Majelis atas iji.tertulis Pimpinan Pusat, sedang urrtuk Lencla tidak bJrgerak clilakuku,, ot.f., niifinan pusar.

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal I 7

Pengarvasan

Pengawasan terhadap penyelenggaraan amal usaha, pelaksanaan program dan kegiatan, serta

f:f:.|:]iil,I-tflg"'r dan kekavaan Majelis dilaku[an oteh pirnpinin pusui secara periodik
oaryatau tnstdental.

1.

BAB IX
LAPORAN

pasal l8
Laporan

Laporan pertanggungjawaban tentang hasil kerja penyelenggaraan amal usaha, pelaksanaarr
program, dan kegiatarl, serta pengelolaan keuangan ian kJLuyuan dibuat oleh Majelis pada
akhir masa jabatan, disampaikan kepada pimpinan pusat.
Laporan Tahunan tentang perkembangan 

- 
penyelenggaraan amal usaha, pelaksanaan

program' dan kegiatan, serta pengelolaan keuangan clan kekayaan dibuai oleh Majelis
disampaikan kepada Pirrrpinan pusat.

Laporan insidental tentallg pellangaltart terhaclap peristirva atau nrasalah khusus di luar
ketentuan ayat (l) dan (2) disampaikan clan clipcrtunggrngjarvabkarl secara tersendiri
kepada Pirnpinan Pr-tsat selatubat-lambatnya satu butan sele-lahlegiatan tersebut dinyatakan
selesai.

L

BAB X
I(ETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Ketentuarn Peralihan

Pada saat Peraturan ini berlaku, semua aturan yang mengatur Majelis tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturanini.
Pada saat Peraturan ini berlaku, semua atllran yang mengatur Majelis yang sudah ada harus
disesuaikan secara bertahap dengan Peraturan ini.
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian oleh Pimpinan Pusat.

)

3.

2.

J.



BAB XI
PENUTUP

Pasal 20
Penutup

Peraturan ini meniadi pengganti surat Keputusan pimpinan ?rrsat Muhammadiyah Nomorff trff f ljln:';.:l*xiif f; r'tffixiiiltxt#,,:lffi :;fff 
.,i,iandanp.,g.,,i.ie.,

Ditetapkan di
Pada tanggal

: Yogyakarta'ffi
PIMPINAN PUSAT MU

Ketrra Umum, I
aris Umum,

f(ng Danarto, M.As.
BM: d08658 "

f, Dr. H. M. Din Syamsuddin, M.A
NBM: 563653

*q#ffiq$s/,{

W'**ffi


