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:a.

Menimbang

b.

Bahwa pengangkatan pegawai administrasi

di

ringkungan

Universitas
Muhammadiyah Magelang dalam pangkat
awal ditetaptan ueriasarkan tingkat
pendidikan formar yang dibutuhkan pada
saat yang bersangkutan diangkat;

Bahwa untuk

meninck.llr! motivasi kerja dan kiner.la
!"g"*ri administrasi
Universitas Muhammadiyah Magerang perru
dira[ukan pengakuan dan

pe;ryesuaian aias ijazah yang dimiliki pegawai;

Mengingat

c.

Bahwa untuk maksud tersebut pada
butir a dan b, perru ditetapkan dengan
Peraturan Rektor.

t.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang sistem pendidikan Nasionar;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012
tentang pendidikan Tinggi;

2.
3.

Peraturan pemerintah

4.

Pendidikan Tinggi dan pengelolaan perguruan
Tinggi;
Pedoman pim pinan pusat Muhamrnadiyah

5.
6.

Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Nomor

:

penyelenggaraan

02/ pED r.o

r
/ /
Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
surat Keputusan Badan peraksana Harian
Universitas Muhammadiyah Magerang
nomor

01 1/sK_BpH/ lt.B / 2.b / 2OO5
;
Rencana strategis universitas M uhammadiyah

B

20L2tentang

Magerang periode 20L2-20L6.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

PERATURAN REKTOR TENTANG PENGAKUAN
DAN PENYESUAIAN IJAZAH TENAGA

KEPEN DIDIKAN TETAP UNIVERSITAS

MUHAMMADIYAH MAGELANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
Universitas adalah Universitas Muhimmadiyah

(1)
(2)
(3)

(4)
(5)

1

Magelang.

Rektor adalah pimpinan tertinggi Universitas
yang berwenang dan bertanggung jawab
atas
pelaksanaan penvelenggaraan
Universitas.

Tenaga Kependidikan Adrninistrasi Tetap
adarah pegawai yang diangkat oreh
Badan Pembina Harian
atas usul Rektor untuk melaksanakan tugas
administrasi,
Pengakuan rjazah adarah pengesahan i.ialarr yang
dimiriki pegawai administrasi tetap.

Penyesuaian ijazah adarah penghargaan
golongan/ruang yang sesuai.
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Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi dan pengabdian tenaga

(6)

kependidikan tetap kepada Universitas Muhammadiyah Magelang.
Golongan/ruang adalah kedudukan seorang pegawai yang menunjukkan skala penggajian.

{7)

BAB II
BENTUK PENGAKUAN DAN PENYESUAIAN IJAZAH
Pasal 2

Bentuk pengakuan dan penyesuaian ljazah berupa kenaikan pangkat, golongan/ruang lebih tinggi
dari pangkat sebelumnya serta memperoleh pangkat, golongan/ruang lebih tinggi.
l2l ljazah Tertinggi tenaga kependidikan Tetap yang diakui maksimal Strata Dua (S-2) untuk mengisi
formasi yang dibutuhkan.
(3) Pengakuan dan penyesuaian ijazah disesuaikan dengan kualifikasi jenis pekerjaan yang
dibutuhkan
sesuai spesifikasi teknis persyaratan pemegang jabatan struktural.
(1)

BAB III
KENAIKAN PANGKAT DI KARENAKAN M EM PEROLEH I]AZAH
pasal 3

Bagi pegawai administrasi tetap yang sudah memperoleh ijazah Diploma 3 atau strata 1 sebelum
peraturan irri berlaku, maka penyesuaian ijazah diatur sebagai berikut :

(1)

a.
b.
c.
(2)

ljazah Sarjana Muda atau ljazah oiploma tti dan masih berpangkat pengatur Muda Tingkat I
golongan ruang ll/b ke bawah, dinaikkan pangkatnya rnenjadi Pengaturgolongan ruang ll/c;
ljazah Sarjana (S1), atau ljazah Diploma lV dan masih berpangkat Pengatur Tingkat I golongan
ruang ll/d ke bawah, dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda golongan ruang lll/a;
ljazah Magister(S2), ljazah Spesialis I dan masih berpangkat Penata muda golongan ruang lll/a ke
bawah, dinaikkan pangkatnya menjadi penata Muda Tingkat I golongan ruang lll/b.

Penyesuaian ijazah yang Ciperoleh sejak berlakunya peraturan ini bagi pegawai administrasi
tetap
yang secara mandiri atau berdasarkan surat tugas belajar memperoleh ijazah;

a'
b.
c.
(3)

ljazah Sarjana Muda atau ljazah Diploma lll dan masih berpangkat. pengatur Muda Tingkat I
golongan ruang ll/b ke bawah, dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur golongan ruang ll/c;
ljazah Sarjana (S1), atau ljazah Diploma lV dan masih berpangkat pengatur Tingkat I golongan
ruang ll/d ke bawah, dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda golongan ruang lll/a;
ljazah Magister(S2), ljazah Spesialis ldan masih berpangkat Penata muda golongan ruang lll/a ke
bawah, dinaikkan pangkatnya menjadi penata Muda Tingkat lgolongan ruang lll/b.

Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat
memenuhi syarat sebagai berikut :

'

a.

b.
c.
d.
e.

2 dapat diberikan kepada

pegawai yang

Diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai
dengan ijazah yang dimiliki;
sekurang-kurangnya mempunyai masa kerja 4 tahun sebagai pegawai tetap;
Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
Setiap unsur penilaian kinerja sekui'ang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir;
Lulus ujian Penyesuaian ijazah.
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(4)

Pelaksanaan penyesuaian ijazah dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah diatur lebih lanjut
dengan Prosedur Mutu Penyesuaian ljazah.
BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 4

(l)

Setelah berlakunya peraturan ini bagi pegawai administrasi tetap, yang melanjutkan studi secara
mandiri diluar jam kerja dan bukan merupakan tugas belajar, ijazah yang diperolehnya dapat
dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayal 2, apabila studinya memperoleh ijin
tertulis dari Rektor.
Q) Rektor akan memberikan ijin apabila program studi yang dipilih oleh pegawai yang bersangkutan
sesuai dengan jenis bidang pekerjaan.
BAB V
PENUTUP
Pasal 5

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam
peraturan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di
tanggal

:
:

Magelang

08 Rabi'ulAwwal 1436 H
30 Desember 2O!4M

idodo, MT
131991031002
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