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Badan Pembina Harian dan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta,
Menimbang :

•

.

Mengingat

:

v:h Ahmad

a, bahwa Universitas Muhammadiyah Jakarta sebagai salah satu amal usaha
Persyarikatan Muhammadiyah yang bergerak daiam bidang pendidikan yang
merupakan salah satu tujuan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
sebagai wadah pembinaan kader-kader persyarikatan, maka dipandang perlu
untuk membuat Pedoman Perilaku (code Of Conduct), bagi sivitas akademika
dan pegavvai Universitas Muhammadiyah Jakarta;
b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Bersama BPH dan Reklor
UMJ.
; 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional:
2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Guru dan Dosen;
3. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengeloiaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan;
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
6. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2012 Tentang
Majelis Pendidikan Tinggi;
7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor :Q2/PED/1.0/B.'2012 tanggal
24 Jumadil Awal 1433 H/ 16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi
Muhammadiyah;
8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor:
178/KET/1.3 D 2012 tanggal 12 Sya’ban 1433 H 02 Juli 2012 M Tentang
Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2010;
10. Keputusan PP. Muhammadiyah Nomor: 26/KEP/1.0/D/20! I tanggal 20 Shafar
1432 H/ 25 Januari 2011 M tentang Penetapan Rektor Universitas
Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2011 - 2015.
11. Keputusan PP. Muhammadiyah Nomor: 105/KEP/1.0/D/2011 tanggal 11 Rajab
1432 H/ 13 Juni 2011 M tentang Penetapan Pengurus Badan Pelaksana Harian
Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2011-2015
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Dengan Persetujuan Bersama
BPH dan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta
MEMUTUSKAN
Menetapkan

:

Pertama

:

PERATURAN BERSAMA BADAN PEMBINA HAR1AN DAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG PEDOMAN
PERILAKU (CODE OF CONDUCT) SIVITAS AKADEM1KA DAN
PEGAWAI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Menetapkan Pedoman Perilaku (code of conduct) Universitas Muhammadiyah
Jakarta sebagaimana lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan ini.
: Pedoman Perilaku sebagaimana dimaksud pada butir pertama merupakan
pedoman yang harus dilaksanakan oleh sivitas akademika dan semua unsur di
UMJ.
: Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Kedua

Ketiga

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 2$ Dzul Hiiiah 1433 H

Ketua BPH,

usni Thovar, MA

f : 500.073

Lamp
Nomor
Tentang

: Peraturan BPH dan Rektor UMJ
Taliun 2012
: Pedoman Perilaku (code of conduct) Universitas Muhammadiyah Jakarta

Muqoddimali
Universitas Muhammadiyah Jakarta adalah salah satu Perguruan Tinggi Muhamamdiyah,
merupakan jenjang pendidikan tinggi untuk melahirkan kader-kader persyarikatan
Muhamamdiyah yang menguasai iimu pengetahuan dan teknoiogi, berdasarkan AlQur’an dan Al-Sunnah. Seluruh civitas akademika Universitas Muhammadiyah Jakarta
merupakan kader-kader profesional. mempunyai tanggung jaw ab dan wewenang untuk
mengelola dan mengembangkan Universitas Muhammadiyah Jakarta sesuai dengan
tujuan, pokok dan fungsi masing-masing yang diatur oleh Pimpinan Pusat
Muhammadiyah.
Dalam mengemban amanah tersebut perlu ada pedoman perilaku civitas akademika yang
jelas, sehingga persepsi semua civitas akademika dalam menghargai berbagai hal terkait
dengan perilaku mempunyai konsep yang sama. Pedoman ini disebut Pedoman
Perilaku. Dengan demikian. Pedoman Perilaku berarti undang-undang berperilaku atau
tata cara berperilaku.

(1)

(2)

Tujuan dan Sasaran
Pasal 1
Tujuan dari Pedoman Perilaku ini adalah memberikan pedoman kepada seluruh
sivitas akademika dan seluruh unsur Universitas Muhammadiyah Jakarta agar
berperilaku Island, profesional, bertanggung jawab, maju, patut dan pantas. taat
patuh dan dapat dipercaya.
Sasaran dari Pedoman Perilaku ini adaklah terwujudnya perilaku Island, profesional,
bertanggung jawab, maju. patut dan pantas, taat dan dapat dipercaya oleh seluruh
sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Visi, Misi, Motto, dan Budaya UMJ
Pasal 2
Visi : Terkemuka. Modem, dan Islam i
M is i:
1. Mewujudkan keunggulan di bidang pendidikan. pengajaran, penelitian, pengabdian
kepada masyarakat serta A1 Islam dan Kemuhammadiyahan.
2. Memanfaatkan teknoiogi informasi dalam penyelenggaraan pendidikan, pengajaran,
penelitian dan pengabdian kepada masy arakat. Al Islam dan Kemuhammadiyahan.
3. Menyelenggarakan pendidikan, pengajaran, penelitian. pengabdian masyarakat
dilandasi ahlaqul karimah. etika, nilai dan moral tinggi.
Motto
Semangat melaksanakan perilaku Siddiq, Tabligh, Amanah, dan Fathonah.

Budaya
Nilai-nilai budaya mengacu kepada akhlaqul karimah yang kuat berakar pada masingmasing individu sivitas akademika, yang akan menjadi landasan utama dalam memacu
etos kerja.
Dimaksud budaya organisasi siddiq, tabligh, amanah, fathonah (STAJF), memiliki
kcpribadian yang tawadhu, pekerja keras, dan mampu memberikan keteladanan dalam
tingkah laku.

Pasal 3
Etika
(1) Semua pihak dalam institusi UMJ wajib memahami dan mematuhi peraturan dan
perundang-undangan yang berlaku dan peraturan persyarikatan Muhammadiyah.
(2) Khusus bagi para pejabat di lingkungan UMJ hams melakukan analisa dan evatuasi
dengan teliti terhadap program kerja, dan melakukan langkah-langkah perbaikan
dengan mematuhi semua ketentuan yang dipersyaratkan dalam pengelolaan UMJ
yang dapat mempengaruhi mutu pendidikan.
(3) Semua pihak dalam institusi UMJ wajib menjaga kerahasiaan lembaga dengan baik
dan tidak menganggap atau menggunakannya untuk tujuan yang tidak dibenarkan.
(4) Semua pihak dalam institusi UMJ wajib membangun ukhuwah Isiamiyah,
menghindari konflik kepentingan dengan memisahkan antara kepentingan lembaga
dengan kepentingan pribadi.
(5) Semua pihak dalam institusi UMJ wajib mengutamakan pemikiran, sikap dan tingkah
laku yang berorientasi pada kebersamaan untuk mewujudkan UMJ yang dicitacitakan. membuang jauh-jauh perebutan jabatan (karena jabatan itu tidak perlu
diperebutkan) tetapi mempakan sebuah amanah yang harus dipertanggungjawabkan
baik di dunia maupun di akhirat.
(6) Semua pihak dalam institusi UMJ dilarang melakukan bisnis, baik langsung maupun
tidak langsung dengan UMJ yang menimbulkan benturan kepentingan,
(7) Semua pihak dalam institusi UMJ dilarang menggunakan asset lembaga yang
berwujud dan/atau tidak berwujud untuk kepentingan pribadi.
(8) Bagi pejabat dan pegaw-ai tetap UMJ tidak dibenarkan bekerja di tempat lain selama
jam kerja.
(9) Semua pihak dalam institusi UMJ dilarang menerima dan memberi Risywah yaitu
pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain/pejabat dengan maksud
melakukan suatu perbuatan yang bathil/tidak benar menurut syariah atau
membathilkan perbuatan yang hak.
(10) Semua pihak dalam institusi UMJ tidak melakukan politik praktis di lingkungan
kanipus.
(11) Semua pihak dalam institusi UMJ dilarang melakukan tindakan pengambilan sesuatu
yang ada di bavvah kekuasaannya dengan cara yang tidak benar menurut syari’ah
Islam.
(12) Semua pihak dalam institusi UMJ dilarang menerima hadiah, jika hadiah dari
seseorang yang diberikan kepada pejabat di UMJ karena kedudukannya atau antara
pembcri dengan pejabat UMJ terdapat unsur kepentingan pribadi atau kelompok.

(12) Semua pihak dalam institusi UMJ dilarang menerima hadiah, jika hadiah dari
seseorang yang diberikan kepada pejabat di UMJ karena kedudukannya atau antara
pemberi dengan pejabat UMJ terdapat unsur kepentingan pribadi atau kelompok.
(13) Semua pihak dalam institusi UMJ dilarang memberi hadiah kepada pihak lain, jika
pemberian dimaksud bertujuan untuk melakukan sesuatu yang batil (bukan haknya).
(14) Semua pimpinan di UMJ harus menjadi uswah hasanah dalam semua tindakan dan
sikap sehari-hari.
(15) Semua masalah di UMJ, termasuk perbedaan pendapat yang mengakibatkan
kurangnya kepercayaan (trust) satu sama lain harus diselesaikan oleh pimpinan
masing-masing tingkat dengan tabayun dan ishlah dalam permusyawaratan yang
bermaslahat, bukan dengan pembiaran yang mengakibatkan konflik yang
berkepanjangan.
(16) Setiap penyimpangan dan kejadian yang merugikan secara bertahap; serta
menghambat kemajuan institusi UMJ harus diberikan peringatan tertulis pertama,
kedua dan diakhiri dengan tindakan/sanksi yang tegas.
(17) Semua pihak dalam institusi UMJ harus melaksanakan Excelence Service (pelayanan
prima) sesuai dengan program yang telah ditetapkan.
(18) Semua pihak dalam institusi UMJ harus memegang teguh dan melaksanakan
manajemen Staf (Siddiq, Tabligh, Amanah. Fathonah) dalam pengeloiaan institusi di
seluruh lapisan.
(19) Semua pihak dalam institusi UMJ terutama pimpinan harus menjadi agen perubahan
menuju kemajuan yang bermaslahat dengan prinsip perubahan yang berkemajuan.
komunikasi. informasi, edukasi, partisipasi dan komitmen perubahan, fasilitasi
perubahan. negosiasi, memberi peringatan terhadap penghambat perubahan, dan
melakukan tindakan.
(20) Semua pihak dalam institusi UMJ vvajib memahami dan mematuhi semua peraturan
dan SOP yang telah disahkan oleh institusi yang mutlak diperlukan dalam program
SADAK (Sentralisasi Administrasi dan Desentralisasi Akademik).
(21) Semua pihak dalam institusi UMJ wajib memahami dan melaksanakan Pedoman
Hidup Islami warga Muhammadiyah.

(1)
(2)

(1)
(2)

Pasal 4
Laporan
Laporan pelanggaran Pedoman Perilaku disampaikan secara tertulis disertai buktibuktt yang dapat dipertanggungjawabkan.
Laporan tentang adanya dugaan pelanggaran Pedoman Perilaku disampaikan
kepada pimpinan secara berjenjang, untuk diproses lebih lanjut.
Pasal 5
Sanksi Pelanggaran/K etidakpatuhan
Sivitas akademika dan pegawai UMJ harus mentaati Pedoman Perilaku ini,
Sivitas akademika dan pegawai UMJ juga diharuskan menaati peraturan dan
kebijakan lainnya;

( 3 ) Tidak bersikap diam apabila menemukan atau mengetahui pelanggaran atas Pedoman
Perilaku.
(4 ) Setiap pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku
dan sanksi tersebut tidak diskriminatif.

Pasal 6
Penutup
(1) Pedoman Perilaku ini berlaku untuk seluruh sivitas akademika dan pegawai
Universitas Muhammadiyah Jakarta.
(2) Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Pedoman Perilaku ini akan diatur
lebih lanjut oleh Rektor dan BPH UMJ.
(3) Pedoman Perilaku ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaitnana mestinya;

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal :2? Dzul Hiiiah 1433 H
2> November 2012 M
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