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Ienimbang

.engingat

Bismillahirrahmanirrahim
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta
a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi Universitas Muhammadiyah Jakarta
(UMJ) dan visi Rektor untuk menjadikan UMJ sebagai word class
university yang didukung oleh SDM dosen yang berkua]i:fikasi Doktor,
maka dipandang perlu memberi bantuan biaya studi lanjut Strata Tiga (S3)
kepada dosen tetap UMJ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu ditetapkan
dengan peraturan Rektor.
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
2. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguman Tinggi;
4. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Dokter;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Pedoman PP Muhammadiyah Nomor: 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguman
Tinggi Muhammadiyah;
8. Ketentuan Majelis Dikti PP Muhammadiyah Nomor: 178/KET/1.3/D/2012
tanggal 02 Juli 2012 tentang Perguman Tinggi Muhammadiyah;
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
10.Keputusan PP. Muhammadiyah Nomor: 252/KEP/1.0/D/2014, tanggal 04
Rabiul Awal 1436 H I 26 Desember 2014 M tentang Penetapan Rektor
Universitas Muhammadiyah Jakarta masajabatan 2015 - 2019.
MEMUTUSKAN

enetapkan

: PERATURAN
REKTOR
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
JAKARTA TENTANG BANTUAN BIAYA STUDI LANJUT STRATA
TIGA (S3) BAGI DOSEN TETAP UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
JAKARTA
Ketentuan Umum
Pasal 1

am peraturan ini yang dimaksud dengan :
Dokior adalah Gelar Akademik bagi seorang yang telah menyelesaikan studijenjang strata tiga
S3) dalam bidang ilmu tertentu.
-:.:Yt:J adalah Universitas Muhammadiyah Jakarta
3antuan biaya pendidikan adalah fasilitas yang diberikan oleh UMJ kepada dosen yang
elanjutkan studijenjang Strata tiga (S3) untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia .
.:::>osen adalah pendidikri professional dan ilmuan dengan tugas utama mentransformasikan,
engembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan,
penelitian, dan pengabdian masyarakat.
Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang
_ ndidikan tinggi di perguman tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik

donesia (NKRI).

·

Ahmad Dahlan, Ciputat Jakarta

Selatan 15419. Telp: (021) 7401894, 7492862. Fax: (021) 7430756

Homepage: www.umj.ac.id

e-mail: info@umj.ac.id

•
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

. -Iaksud dan tujuan pemberian bantuan biaya pendidikan .strata tiga (S3) bagi dosen tetap adalah
untuk menolong dosen tetap untuk stndi lanjut S3 dan' SDM dosen UMJ memenuhi Standar
Do sen.
Ketentuandan Persyaratan
Pasal 3

Ketentuan ·
I )Bantuan biaya pendidikan bagi dosen tetap UMJ hanya diberikan kepada dosen yang
melanjutkan studi padajenjang pendidikan strata tiga (S3) .
.2 )Do sen tetap yang diberikan bantuan biaya studi IanJut adalah yang memenuhi syarat yang
ditetapkan.
3 )Dosen tetap yang menerima bantuan biaya pendidikan adalah dosen tetap yang diusulkan oleh
fakultas melalui surat usulan Dekan .
..; Penerima bantuan biaya pendidikan adalah dosen tetap yang telah dinyatakan diterima sebagai
peserta studi S3 dan memenuhi persyaratan yang ditentukan.
Pasal 4
Persyaratan

~ ersyaratan dosen tetap yang diberikan bantuan biaya pendidikan adalah sebagai berikut :
T elah diangkat sebagai do sen tetap oleh BPH UMJ.
- Telah mengabdi sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di UMJ.
\1empunyai NIDN.
- Bidang studi yang diambil sesuai dengan bidang ilmu strata dua (S2)/ linear dengan Program
studi dimana dosen ditetapkan sebagai dosen tetap .
Rekomendasi Dekan Fakultas.
Bersedia menandatangi perjanjian dengan pimpinan UMJ
- \.1empertimbangkan kemarifaatan untuk institusi UMJ.
Tidak I belum pernah menerima beasiswa dari instansi lain.
Pasal 5
Besarnya Bantuan

emberian bantuan biaya pendidikan S3 bagi dosen dengan ketentuan sebagai berikut :
Pemberian bantuan biaya pendidikan ditetapkan berdasarkan usia dosen dengan ketentuan
ebagai berikut :
a.Dosen bemsia sama/ kurang dari 55 (lima puluh) tahun bantuan diberikan sebesar 100 %
dari SPP /semester selama maksimal 8 semester
b.Dosen bemsia 56-60 tahun sebesar 50 % dari SPP./semester maksimal 8 semester
- Bagi dosen yang telah menerima bantuan pendidikan dari Fakultas akan diperhitungkan dalam
pemberian bantuan pendidikan ini.
Bantuan biaya pendidikan dibayarkan langsung ke rekening PT tempat studi lanjut.
ProsedurPengajuan
Pasal 6

Pennohonan bantuan biaya pendidikan disampaikan kepada Dekan Fakultas melalui Ketua
Program Studi, dengan melampirkan:
a. Daftar riwayat hidup dan pendidikan
b. Surat ijin dari Dekan Fakultas untuk mengikuti pendidikan studi lanjut S3 /Doktor
. Bukti yang bersangkutan sudah diterima pada program studi Doktor di Perguruan Tinggi
d. Bukti Program studi Doktor (S3) tempat studi lanjut telah terakreditasi oleh BAN DIKTI
e. Fotocopy SK BPH tentang pengangkatan dosen bersangkutan.
: Fotocopy Ijazah Strata Dua (S2).
g. Pernyataan belum menerima I telah menerima bantuan pendidikan dari fakultas I instansi
Jain
- Dekan fakultas menemskan kepada Rektor apabila menyetujui dosen sebagaimana dimaksud
ayat (1) untuk diberi bantuan.
Dekan Fakultas setiap tahun hanya dapat mengajukan 2 ( dua ) Dasen tetap untuk mendapatkan
bantuan biaya pendidikan..

I 4 )Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 3 dikecualikan bagi do sen yang telah men gikuti studi
lanjut S3 sebelum pereturan ini disyahkan.
( 5)Guna menjaga kepastian anggaran pendapatan dan belanja di UMJ, pengajuan untuk
mendapatkan bantuan biaya pendidikan dilakukan satu semester sebelum tahun anggaran
pendapatan belanja (APB) di berlakukan.
.
r

Behan Tugas Dan Atau/ Ijin Bagi Dosen Studi Lanjut
Pasal 7
f 1 )Dosen

yang studi lanjut S3 dapat tidak diberi beban tugas mengajar selama masa mengikuti
pendidikan maksimal 8 semester.
2)Bagi dosen yang sedang studi lanjut masih tetap menerima gaji pokok sesuai dengan peraturan
yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jakarta.
3)Bagi dosen yang mengambil program sandwich program ke luar negeri tetap diberi gaji pokok
maksimal 6 ( enam) bulan dan tidak diberikan beban tugas mengajar.
-+ )Apabila melewati batas masa studi yang ditentukan maka status dosen akan ditinjau kembali.
Pertimbangan
Pasal 8

)Rektor setelah mendapatkan pertimbangan dari Wakil- Wakil Rektor menetapkan pemberian
bantuan kepada dosen yang diusulkan.
2)Rektor melalui wakil rektor membuat perjanjian dengan dosen pemohon bantuan studi lanjut
Masa Biaya Studi
Pasal 9
· )Bantuan biaya pendidikan diberikan selama 8 (delapan) semester masa studi.
-)Apabila masa studi melebihi masa studi terpakai sebagaimana ayat ( 1) maka do sen yang
bersangkutan wajib membayar sendiri.
: lApabila dosen penerima bantuan biaya pendidikan tidak dapat melanjutkan studi lanjut dalam
masa studi /Drour out. (DO) maka wajib mengembalikan dana bantuan studi lanjut yang
diterimanya ( 100 Yo) ke UMJ.
-t- )Dosen tetap yang telah menyelesaikan studi lanjut S3 wajib menjalankan tugas pokok dan
fungsinya sebagai dosen tetap pada unit kerja dan jika temyata yang bersangkutan menjadi
dosen di PT lain maka hak-haknya sebagai dosen tetap tidak diberikan.
BantuanLain
Pasal 10
1Selain bantuan biaya pendidikan sebagairnana dalam pasal 5, pimpinan dapat memberikan
bantuan lain untuk penelitian Disertasi, penyusunan Disertasi atau ujian Disertasi.
- ilumlah bantuan sebagaimana pada ayat ( 1) ditetapkan dalam keputusan Rektor UMJ.
Penutup
Pasal 11
- ngan ditetapkan peraturan ini maka semua peraturan. yang mengatur tentang beasiswa dan/atau
.ntuan biaya pendidikan bagi dosen UMJ dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12
Perturan ini mulai berlakku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dapat
iperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal .,:28Desember 2015
Rektor,

,.v

~Dr. H. Syaiful Bakbri, SH.,MH.
NID. 20.262
Tembusan:
Yth. BPH Universitas Muhammadiyah Jakarta
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