PERATURANSENAT AKADEMIK UNIVERSITAS
HASANUDDIN
NOMOR : 41291/UN4.A/SN.07/2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SENAT AKADEMIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS HASANUDDIN
Menimbang

: bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun
2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin, perlu menetapkan
Organisasi dan Tata Kerja Senat Akademik Universitas Hasanuddin.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan PemerintahNomor 14 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan
Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2014 Tentang Penetapan
Universitas Hasanuddin Sebagai Perguruan Tinggi Badan
Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 303); dan
4. Keputusan
Rektor
Universitas Hasanuddin
Nomor:
35806/UN4/SN.01/2015 Tentang Pengangkatan Anggota Senat
Akademik Pertama Kali Universitas Hasanuddin

MEMUTUSKAN:
1

Menetapkan

: PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS HASANUDDIN
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SENAT
AKADEMIK UNIVERSITAS HASANUDDIN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

DalamOrganisasidan Tata Kerja Senat Akademik ini yang dimaksuddengan:
1. Organisasidan Tata Kerja Senat Akademik adalahkerangkadasar yang
digunakansebagaiacuanuntukmenetapkankebijakan, memberikan pertimbangan,
dan melakukanpengawasan di bidang akademikdalamlingkupuniversitas;
2. UniversitasHasanuddin
yang
selanjutnyadisebutUnhasadalahperguruantingginegeri badan hukum;
3. MajelisWaliAmanat yang selanjutnyadisingkat MWA adalah organ Unhas yang
menetapkan,
memberikanpertimbanganpelaksanaankebijakanumum,
danmelaksanakanpengawasan di bidangnon akademik;
4. SenatAkademik yang selanjutnyadisingkat SA adalah organ Unhas yang
menetapkankebijakan, memberikanpertimbangan, danmelakukanpengawasan di
bidangakademik.
5. Rektoradalah organ Unhas yang memimpinpenyelenggaraandanpengelolaan
Unhas;
6. DewanProfesoryang selanjutnyadisingkat DP adalahperangkat SA yang
menjalankan
fungsi
pengembangankeilmuan,
penegakanetika,
danpengembanganbudaya akademik;
7. DewanKehormatanUniversitasyang selanjutnyadisingkat DKU adalah perangkatDP
yang menjalankan fungsi penegakan etika;
8. Komisiadalah
unit
pelaksanatugas
yang
dibentukoleh
SAsesuaidenganbidangkewenangan yang diberikan;
9. KelompokKerjaadalahpanitiakhusus yang bersifatadhoc yang dibentuk oleh SA;
10. Sivitasakademikaadalahmasyarakatakademik
yang
terdiriatasdosendanmahasiswaUniversitas Hasanuddin;
11. Kebebasanakademikadalahkebebasan
yang
dimilikisivitasakademikauniversitassecara
mandiri
danbertanggungjawabdalammelaksanakankegiatan
yang
terkaitdenganpendidikandanpengembanganilmu, teknologi, danseni;
12. Kebebasanmimbarakademikadalahbagiandarikebebasanakademik
yang
menjaminkebebasandosenmenyampaikanpikirandanpendapat
di
bidangilmupengetahuan, teknologi, dansenisesuaidengankaidahkeilmuan;
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13. Otonomikeilmuanadalahkewenangankeilmuan
yang
berpedomankepadakaidahkeilmuan yangdimilikiolehsivitasakademika;
14. Dosenadalahpendidik
profesional
danilmuwanuniversitasdengantugasutamamentransformasikan, mengembangkan,
danmenyebarluaskanilmupengetahuan,
teknologi,
seni,
danbudayamelaluipendidikan, penelitian, danpengabdiankepadamasyarakat; dan
15. Tenagakependidikanadalahanggotamasyarakat
yang
mengabdikandiridandiangkatdengantugasutamamenunjangpenyelenggaraanpendi
dikantinggi di universitas.

BAB II
KEANGGOTAAN
Pasal2
(1)
(2)

Keanggotaan SA terdiriatasdosen yang berasaldari fakultas dan yang diangkat
karena jabatannyayaiturektor, wakil rektor, dekan, danunsur lain.
Keanggotaan SA yang berasaldari fakultas yang dipilihdalamrapat senat fakultas,
dengansyaratsedangmemangkujabatanakademik
minimal
lektor
kepala
danbergelarakademik doktor atau sederajat.

Pasal3
Anggota SA berhentiataudiberhentikankarena:
a. masajabatanberakhir;
b. berhalangantetap secara terus-menerus selama lebih dari 6 (enam) bulan;
c. meninggal dunia;
d. diangkatdalamjabatan lain atau diperbantukan di luarUnhas;
e. anggota wakil dosen mendudukijabatandi Unhas;
f.
mengundurkandiriataspermintaansendiri
yang
disampaikansecaratertuliskepadaketua senat denganalasan yang dapatditerima;
g. melanggarkodeetikUnhas;
h. melakukan pelanggaran hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
i.
anggota yang diangkat karena jabatannyaberhenti ketika masa jabatannya
berakhir; dan
j.
terpilihsebagaiAnggota MWA.
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Pasal 4
(1)
(2)

Anggota SA yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana diatur Pasal 3
dilakukan melalui mekanisme pergantian antar waktu.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan SA.

Pasal5
(1)
(2)
(3)
(4)

Masajabatananggota SA adalah4 (empat) tahun, kecualianggota SA yang
diangkatuntukpertama kali.
Keanggotaan SA berakhirpadasaatpengangkatananggota SAyang baru.
Masa jabatan anggota yang diangkat karena jabatannyamengikuti masa jabatan
yang menjadi dasar pengangkatannya.
Pengangkatandanpemberhentiananggota SA dilakukanberdasarkanPeraturanSA.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 6
Anggota SA memiliki hak sebagai berikut:
a. menyampaikan pendapat secara bebas, santun, dan bertanggungjawab.
b. anggotaSA wakil dosen mempunyai hak dipilih dan memilih dalam lingkup SA.
c. anggota SA yang diangkat karena jabatannya hanya mempunyai hak memilih.
Pasal 7
Anggota SA memiliki kewajiban sebagai berikut:
a. menjaga dan menghormati nama baik SA dan Unhas.
b. menghadiri rapat-rapat terjadwal yang dilaksanakan.
c. menghargai pendapat dan pandangan sesama anggota SA.
d. mematuhi seluruh aturan yang telah disepakati dan ditetapkan dalam rapat
paripurna.

BAB IV
KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 8
SA merupakan organ dalam lingkup Unhasyang bertanggung jawab kepada MWA.
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Pasal 9
SA menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian
pengawasan di bidang akademik dalam lingkungan unhas.

pertimbangan,

dan

Pasal10
Tugasdanwewenang SA adalah:
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

menyusundanmenetapkankebijakanakademikmengenai:
a. kurikulum program studi;
b. persyaratanakademikpembukaan, perubahandanpenutupan program studi; dan
c. persyaratanakademikuntukpemberiangelarakademikdanpersyaratanakademiku
ntukpemberianpenghargaanakademik.
menetapkankodeetikdosen, tenagakependidikan, dan mahasiswa;
mengawasipelaksanaankebijakanakademiksebagaimanadimaksuddalamhuruf a;
mengawasipelaksanaankebijakanpenjaminanmutu;
mengawasidanmengevaluasipencapaian
proses
pendidikan,
penelitian,
danpengabdiankepadamasyarakatdenganmengacupadatolokukur
yang
ditetapkandalamrencanastrategis,
danmenyarankanusulanperbaikankepada
rektor;
mengawasipelaksanaankebijakankebebasanakademik,
kebebasanmimbarakademik, danotonomikeilmuan;
merekomendasikankepada
rektor
pemberiandan/ataupencabutangelarkehormatansetelahmendapatpertimbangan
DP;
mengawasipelaksanaantatatertibakademik;
mengawasipelaksanaankebijakanpenilaian kinerja dosen;
memberikanpertimbangankepada rektor dalampengusulanjabatanprofesor;
merekomendasikansanksiterhadappelanggarannorma, etika, danperaturan di
bidangakademikolehdosendan mahasiswa kepada rektor;
memberikan pertimbangandalam penyusunan rencana indukpengembangan
Unhas bersama rektor, untukselanjutnyadiusulkankepada MWA;
memberikanpertimbangankepada
MWA
tentangrencanastrategis,
sertarencanakerjadananggarantahunan yang diusulkan rektor;
memberikanpertimbangankepada MWA tentang kinerja akademik rektor;
memberikanpertimbangankepada
MWA
tentangusulanperaturan
MWA
atauperubahannya yang diusulkanoleh rektor;
mengusulkancalon rektor kepada MWA;
secaraproaktifmenjaringdanmemperhatikanpandanganmasyarakatakademikdanm
asyarakatumumuntukpengembanganUnhas;
menyusundanmengusulkanperaturan MWA dalambidangkebijakanakademik;dan
menyampaikan laporan kegiatan tahunan kepada MWA.

Pasal 11
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Pelaksanakan seluruh tugas SA berpedoman kepada prinsip koordinasi,
integrasi,sinkronisasi, transparansi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal12
SA terdiriatas:
1. Ketua;
2. Sekretaris; dan
3. Komisi-Komisi.
Pasal13
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

SAdipimpinolehseorangketuadandibantuolehseorangsekretaris.
Ketua dan sekretaris SA diangkat dan diberhentikan oleh MWA.
KetuaSAbertanggung-jawabatasterselenggaranyasemua fungsi SA.
Ketua dan sekretaris SA dibantu oleh sekretariat.
SekretarisSAbertanggungjawabatasketersediaandukunganadministrastifdalampela
ksanaan fungsi SA, dibantu tata usaha.
Tata
Usaha
SAdalammenjalankantugas-tugas
administratifdipimpinolehseorangkepalayang kedudukannya ditetapkan dalam OTK
Unhas.

Pasal14
Ketua SA bertugas :
1.
2.
3.
4.

memimpinpenyelenggaraanpembuatankebijakan,
pemberianpertimbangan,
danpelaksanaanpengawasan;
memimpindanmelakukankoordinasisertamelaksanakankegiatanoperasionalseharihari;
menyelenggarakandanmemimpinrapat-rapatSA; dan
menyampaikanlaporantahunankepadaanggota SA.

Pasal15
Sekretaris SA bertugas membantu ketua SA:
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1.
2.
3.
4.

memimpin, melakukankoordinasidalammelaksanakankegiatanoperasionalseharihari;
menyusunrencanakerjadanlaporankepadaanggota SA;
menyelengarakanrapat-rapat; dan
dalampenyediaan urusanadministratif demi terselenggaranyasemua fungsi SA.
Pasal 16

(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

SA membentuk komisi-komisi yang bersifat tetap dengan bidang tugas sebagai
berikut:
a. Komisi I : Bidang pendidikan, kemahasiswaan, dan alumni;
b. Komisi II : Bidang penelitian, pengabdian masyarakat, dan inovasi;
c. Komisi III : Bidang sumberdaya akademikdan penjaminan mutu; dan
d. Komisi IV : Bidang perencanaan, pengembangan,dan kerjasamaakademik.
Setiap anggota SA harus menjadi anggota salah satu komisi.
Pengelompokan anggota SA dalam komisi ditetapkan dalam rapat SA.
Pimpinan Komisi terdiri atas ketua dan sekretaris yang dipilih dari anggota komisi
yang berasal dari wakil dosen.
Masa jabatan ketua dan sekretaris komisi mengikuti masa jabatan SA.
Pasal 17

Komisi I bertugas:
1.
membahas dan memberi pertimbangan kebijakan pengembangan bidang
pendidikan, kemahasiswaan dan alumni;
2.
mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan pendidikaan, kemahasiswaan,
dan alumniberdasarkan norma, standar dan arah pengembangan yang ditetapkan;
3.
membahas dan memberi pertimbangankebijakan akademik mengenai kurikulum
program studi;
4.
membahas dan memberi pertimbangan kebijakan akademik mengenai
persyaratan akademik untuk pembukaan, perubahan, dan penutupan program
studi;
5.
mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses pembelajaran dengan mengacu
pada tolok ukur yang ditetapkan dalam rencana strategis Unhas;
6.
mengawasi pelaksanaan kebijakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar
akademik, dan otonomi keilmuan;
7.
mengawasi pelaksanaan tata tertib bidang pendidikan, kemahasiswaan, dan
alumni;
8.
memberikan pertimbangan melalui pimpinan SAkepada MWA tentang rencana
strategis, serta rencana kerja dan anggaran tahunan bidang pendidikaan,
kemahasiswaan,dan alumni yang diusulkan rektor;
9.
memberikan pertimbangan melalui pimpinan SA kepada MWA tentang kinerja
rektor dalam bidang pendidikan, kemahasiswaan, dan alumni; dan
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10. membahas dan memberi pertimbangan laporan kegiatan tahunan bidang
pendidikan, kemahasiswaan, dan alumni.
Pasal 18
Komisi II bertugas:
1.
membahas dan memberi pertimbangan kebijakan pengembangan bidang
penelitian, pengabdian pada masyarakat dan inovasi;
2.
mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan bidang penelitian, pengabdian
pada masyarakat dan inovasi berdasarkan norma dan arah pengembangan yang
ditetapkan;
3.
mengawasi pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu bidang penelitian,
pengabdian pada masyarakat dan inovasi;
4.
mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses bidang penelitian, pengabdian
pada masyarakat dan inovasi dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan
dalam rencana strategis universitas;
5.
mengawasi pelaksanaan tata tertib bidang bidang penelitian, pengabdian pada
masyarakat dan inovasi;
6.
memberikan pertimbangan melalui pimpinan SAkepada MWA tentang rencana
strategis, serta rencana kerja dan anggaran tahunan bidang penelitian,
pengabdian pada masyarakat dan inovasi yang diusulkan rektor;
7.
memberikan pertimbangan melalui pimpinan SAkepada MWA tentang kinerja
rektor dalam bidang bidang penelitian, pengabdian pada masyarakat dan inovasi;
dan
8.
membahas dan memberi pertimbanganlaporan kegiatan tahunan bidang bidang
penelitian, pengabdian pada masyarakat dan inovasi.

Pasal 19
Komisi III bertugas:
1.
membahas dan memberi pertimbangan kebijakan pengembangan sumberdaya
akademik, dan penjaminan mutu;
2.
mengawasi pelaksanaan kebijakan sumberdaya akademik yaitu SDM, pendanaan
dan sarana prasaranaakademik.
3.
mengawasi pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu berdasarkan norma, standar
dan arah pengembangan yang ditetapkan;
4.
memberi pertimbangan kode etik dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa;
5.
membahas dan memberi pertimbangan kebijakan mengenai persyaratan
akademik untuk pemberian gelar akademik dan penghargaan akademik;
6.
mengawasi pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu layanan organisasi dan
manajemen penunjang akademik;
7.
merekomendasikan kepada rektor atas pemberian dan/atau pencabutan gelar
kehormatan setelah mendapat pertimbangan DP;
8.
mengawasi pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen;
9.
memberikan pertimbangan kepada rektor dalam pengusulan guru besar dan lektor
kepala;
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10. merekomendasikan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan
akademik oleh dosen dan mahasiswa kepada rektor;
11. memberi pertimbangan rencana pengembangan jangka panjang universitas dalam
bidang sumberdaya akademik dan penjaminan mutu bersama rektor;
12. memberikan pertimbangan melalui pimpinan SAkepada MWA tentang rencana
strategis, serta rencana kerja dan anggaran tahunan bidang sumberdaya
akademik dan penjaminan mutu yang diusulkan rektor;
13. memberikan pertimbangan melalui pimpinan SAkepada MWAtentang kinerja
rektor dalam bidang sumberdaya akademik dan penjaminan mutu; dan
14. membahas dan memberi pertimbangan laporan kegiatan tahunan bidang
sumberdaya akademik dan penjaminan mutu.

Pasal 20
Komisi IV bertugas:
1. membahas dan memberi pertimbangan kebijakan perencanaan, pengembangan,
dan kerjasama akademik;
2.
mengawasi pelaksanaan kebijakan perencanaan, pengembangan dan kerjasama
akademik berdasarkan norma, standar dan arah pengembangan yang ditetapkan;
3.
memberi pertimbangan rencana pengembangan jangka panjang Unhas dalam
bidang perencanaan, pengembangan dan kerjasama akademik bersama rektor;
4.
memberikan pertimbangan melalui pimpinan SAkepada MWA tentang rencana
strategis, serta rencana kerja dan anggaran tahunan bidang perencanaan,
pengembangan dan kerjasama akademik yang diusulkan rektor;
5.
memberikan pertimbangan melalui pimpinan SAkepada MWA tentang kinerja
rektor dalam bidang perencanaan, pengembangan dan kerjasama akademik;
6.
secara proaktif menjaring dan memperhatikan pandangan masyarakat akademik
dan masyarakat umum untuk pengembangan Unhas;
7.
menyusun laporan kegiatan tahunan bidang perencanaan, pengembangan dan
kerja sama akademik; dan
8.
dapat melakukan kerja sama dengan kelompok profesional dan independen dalam
membahas dan memberi pertimbangankebijakan pengembangan bidang
perencanaan, pengembangan dan kerja sama akademik.

Pasal 21

Tugas Tata Usaha SA adalah:
1.
2.
3.
4.

memberikan dukungan administratif dan teknis kepada SA;
memberikan penjelasan dan data yang diperlukan oleh SA;
melaksanakan hal administratif lain yang ditugaskan oleh SA;
membantu pimpinan SAdalam menyiapkan penyusunan rancangan anggaran SA;
dan
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5.

melaporkan secara tertulis pelaksanaan tugasnya dalam satu periode tahun
anggaran kepada pimpinan SA.

Tugas Sekretariat
1. mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan SA;
2. memfasilitasi notulensi dan dokumentasi rapat-rapat SA; dan
3. memfasilitasi komunikasi dan korespondensi pimpinan SA dengan pihak eksternal.

BAB VI
ALAT KELENGKAPAN
Bagian Kesatu
Dewan Profesor
Pasal 22
SA dapatmembentuk DP dengantugasdanwewenang:
1. mengembangkan pemikiran akademik bagi penyelesaian permasalahan bangsa;
2. mengembangkan konsep dan pemikiran tentang keilmuan masa depan;
3. menjaga dan mengembangkan tradisi nilai-nilai luhur unhas; dan
4. memberikanpertimbangankepada
SA
dalammerekomendasikan
kepadarektoruntukpemberian dan/atau pencabutan gelar kehormatan.
Pasal 23
DP dapat membentuk DKU dengan tugas dan wewenang :
1. menegakkan kode etik dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan;
2. memberikan pertimbangan kepada pimpinan SA tentang pelanggaran kode etik;
3. DKU dipimpin oleh unsur DP dengan anggota sesuai kebutuhan; dan
4. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3), akan diatur
dengan peraturan SA.

Bagian Kedua
Kelompok Kerja

Pasal 24
(1)
(2)
(3)

SA dapat membentuk kelompok kerja atau kepanitiaan sesuai kebutuhan.
Kelompok kerja atau kepanitiaan sebagai dimaksud dalam ayat (1) dapat dibentuk
oleh komisi dan atau lintas komisi.
Pimpinan kelompok kerja dipilih dari anggota SA berasal dari wakil dosen.
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(4)

Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibantu oleh tenaga
ahli.

BAB VII
RAPAT SENAT AKADEMIK
Pasal25
Forum RapatSAterdiriatas:
1. RapatParipurna, dihadiriolehanggotaSA;
2. RapatKomisi, diselenggarakandandihadiriolehanggotakomisi yang bersangkutan;
3. Rapat Pokja atau Panitia Khusus, diselenggarakan sesuai kebutuhan; dan
4. Rapat Pengurus, diselenggarakan dan dihadiri oleh pimpinan SA dan pimpinan
komisi.

Pasal26
(1)

(2)
(2)
(3)

RapatParipurnaSA diselenggarakan untuk:
a. membahas, menetapkan,dan memberikan pertimbangan-pertimbangan
kebijakanakademik;
b. menetapkanhasil-hasilrapatkomisi; dan
c. memberi pertimbangan kinerjarektor
RapatKomisidiselenggarakandalamrangkapelaksanaantugas-tugaskomisi
yang
bersangkutan.
Rapat Pokja diselenggarakan dalam rangka merumuskan rancangan kebijakan
sesuai kebutuhan.
Rapat pengurus diselenggarakan dalam rangka perumusan dan pertimbangan
untuk pelaksanaan tugas diluar tugas komisi.

Pasal 27
(1)

(2)

Agenda rapatparipurnaSAdiatursebagaiberikut:
a. penyampaianrancanganataumateribahasanolehKetuaSA;
b. penyampaiantanggapan/pandanganumumdarianggotaSA;
c. pembahasanterhadaprancanganataumateribahasan; dan
d. perumusankonsepakhirrancanganataumateribahasan.
Agenda rapatparipurnaselain yang dimaksuddalam ayat (1) dapat dilakukan
sesuaidengankebutuhan.
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(3)

Agenda rapat komisi, pokja dan pengurus disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 28
Pengambilan keputusan dalam rapat-rapatSA diutamakan melalui musyawarah untuk
mufakat. Jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan
dilakukan dengan suara terbanyak.
BAB VIII
PENDANAAN DAN PELAPORAN
Pasal 29

1.
2.

Sumber pendanaan kegiatan SA berasal dari alokasi anggaran Unhas PTN BH
yang dialokasikan khusus untuk pendanaan kegiatan SA; dan
Pendanaan kegiatan SA dilaksanakan sesuai dengan sistem keuangan dan
penganggaran Unhas PTN BH.
Pasal 30

(1)

(2)
(3)

SA menyampaikan laporan kegiatan setiap tahun kepada MWA yang terdiri atas
a. laporan mengenai penetapan kebijakan;
b. laporan mengenai pemberiaan pertimbangan; dan
c. laporan mengenai pelaksanaan pengawasan.
Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mendapat persetujuan dalam
rapat paripurna.
Apabila laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diterima oleh MWA
maka SA berkewajiban melakukan penyempurnaan.
BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 31

Semua tugas dan wewenang yang berkaitan dengan SA dan segala peraturan yang
terkait dengan SA masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan
SA ini dan belum ditetapkan dengan peraturan baru.
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BAB X
PENUTUP
Pasal 32
(1)
(2)

Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini, akan dituangkan dalam
peraturan SA.
PeraturanSA inimulaiberlakupadatanggalditetapkan.

Ditetapkan di
: Makassar
PadaTanggal
: 29 Oktober 2015
Ketua Senat Akademik

Prof. Dr. H.M. Tahir Kasnawi, Su
Nip. 19480913 197803 1 001.
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