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Menimbang
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c.
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MUHAMMADIYAH MAGELANG

Bahwa pengangkatan dosen di lingkungan Universitas Muhammadiyah Magelang
dalam pangkat awal ditetapkan berdasarkan tingkat pendidikan formal yang

dibutuhkan pada saat yang bersangkutan diangkat;
Bahwa untuk meningkatkan motivasi kerja dan kiner.ia pegawai Universitas
Muhammadiyah Magelang perlu dilakukan pengakuan dan penyesuaian atas ijazah
yang dimiliki pegawai.
Bahwa untuk maksud tersebut pada butir a dan b, perlu ditetapkan dengan
Peraturan Rektor.

1.
2-

Mengingat

3.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
Peraturan Pemerintah Nomor- 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan pendidikan
Tinggi dan Pengelolaan Perguruan linggi;

Pedoman Pimpinan pusat Muhammadiyah Nomor

:

o2lpED/t.o

Perguruan Tinggi Muhammadiyah;

l}l2olz

rentang

4-

Surat Keputusan Badan Pelaksana Harian Universitas Muhammadiyah Magelang

5.

nomor 01 L/SK-BPH/lll.B/2.b/2005;
Rencana Strategis dan Rencana Operasional Universitas Muhammadiyah Magelang
Tahun 2012-2016.
MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

PERATURAN REKTOR TENTANG PENGAKUAN DAN PENYESUAIAN IJAZAH
DOSEN TETAP
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG.
BAB

.

I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini. yang dimaksud dengan:

(1)
{2}

UniversitasadatahUniversitasMuhammadiyahMagelang-

(3)

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan,
mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan. teknologi, dan seni melalui pendidikan,

(4)

Rektor adalah.pimpinan tertingBi Universitas yang berwenang dan bertanggung jawab
atas pelaksanaan
penyelenggaraan Universitas.

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. (UU No.14 Tahun 2005,psl 1 (2))
liazah adatah Surat kelulusan yang diperoleh dari perguruan tinggi negeri dan/atau perguruan tinggi
swasta ya ng terakreditasilijin operasional.
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,i

Pangkat adalah kedudukan seorang pegawai dalam jenjang karier kepegawaian secara administratif

(s)

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi dan pengabdian Dosen tetap kepada
Universitas Muhammadiyah Magelang.
Golongan/ruang adalah kedudukan seorang pegawai yang menun.iukkan skala
Pengakuan ljazah adalah pengesahan ijazah yang dimiliki Dosen.
Penyesuaian liazah adalah penghargaan atas pengakuan ijazah yang diperoleh ke dalam golongan/ruang
yang sesuai.
.

(6)

(i)
(8)
(9)

BAB

11

BENTUK PENGAKUAN DAN PENYESUAIAN IJAZAH
Pasal 2

ti)

Bentuk pengakuan dan penyesuaian. ljazah berupa kenaikan pangkat, golongan,/ruang lebih tinggi

(2)
(3)

pangkat sebelumnya serta memperoleh pangkat, golongan/ruang lebih tinggi.
liazah Tertinggi DosenTetap yang diakui adalah pendidikan akademik StrataTiga (S3).
Pengakuan dan penyesuaian ljazah disesuaikan dengan kebutuhan program studi.
Pasal 3

Pengakuan dan penyesuaian ijazah dosen dilakukan dengan cara yang bersangkutan menga.iukan permohonan
kepada Rektor dengan melampirkan sebagai berikut :
(1) Foto copi i.iazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir dan menunjukkan aslinya.
(2) Karya llmiah yang dimuat dalam jurnalilmiah minimal ber-lSSN.

(3)
(4)
(51
(6)
l7t

Sertifikat TOEFL standart OTO Bappenas dengan score minirnal 450.
Membuat diskripsi diri sesuai format sertifikasi dosen.
Foto copi Kartu Anggota Muhammadiyah dan menunjukkan aslinya.
Hasil penilaian kinerja dosen { dapat diperoleh dariSDM).
Hasil ujian Al-lslam Kemuhammadiyahan (dapat diperoleh dari p3Sl).
BAB III
PENUTUP
Pasa[ 4

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam peraturan
ini akan ditiniau kembali sebagaimanamestinya.
Ditetapkan di
Pada tanggal

:
:

Magelang

08 RabiulAwwal 1.436 H
30 Desember 2014 M

Rek'tor,

f,
l-
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