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PERATURAN REKTOR  

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON  

NOMOR: B/1.i/UMB.R/P/HK.01.4/2020 

 

TENTANG 

 

TATA KELOLA KERJASAMA 

 

Bismillahirrahmanirrahim 

 

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON 

 

Menimbang : bahwa  dalam  rangka  memenuhi  amanah  UU  No.  12  Tahun  

2012  yang dijelaskan  melalui  Peraturan  Menteri  Riset  dan  

Pendidikan  Tinggi  No.  44 Tahun 2015, dan Peraturan Menteri Riset 

dan Pendidikan Tinggi No. 4 Tahun 2017  tentang  Pedoman  

Kerjasama  di  Kementerian  Riset  dan  Pendidikan Tinggi, maka 

perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Kelola Kerjasama di 

Universitas Muhammadiyah Buton. 

Mengingat : 1.    UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

2. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan 

Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi. 

4. Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  RI  No.  26  

Tahun  2007 Tentang  Kerjasama  Perguruan  Tinggi  dengan  

Perguruan  Tinggi  atau Lembaga lain di Luar Negeri. 

5. Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  RI  No.  14  

Tahun  2014 Tentang Kerjasama Perguruan Tinggi 

6. Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  RI  No.  4  

Tahun  2017 Tentang Pedoman Kerjasama di Kementerian Riset 

dan Pendidikan Tinggi.  

7. Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  RI  No.  3  

Tahun  2020 Standar Nasional Perguruan Tinggi. 

8. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 81/D/0/2001 

Tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi dan 

Pendirian Universitas Muhammadiyah yang diselenggarakan oleh 

BPH Universitas Muhammadiyah Buton. 
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9. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 

59/KEP/1.0/B/2007 Tentang  Perubahan  pada  Surat  Keputusan  

Pimpinan  Pusat Muhammadiyah  No.  19/SK-PP/III.B/1.a/1999  

Tentang Qaidah  Perguruan Tinggi Muhammadiyah. 

10. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 

Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah. 

11. Ketentuan Majelis DIKTILITBANG PP Muhammadiyah 

No.178/KET/I.3/D/2012 Tentang Penjabaran   Pedoman Pimpinan 

Pusat Muhammadiyah No.02/PED/I.0/B/2012. 

12. Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 310/Kep/I.0/D/2018 

tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Buton masa 

jabatan 2018-2022.  

13. Statuta Universitas Muhammadiyah Buton Tahun 2019. 
 

Memperhatikan: 1.  Hasil Rapat Senat Universitas Muhammadiyah Buton, tanggal 4, 6, 

7, 8, 13, dan 14 Juli 2020. 

   2.  Hasil Rapat Pleno Senat Universitas Muhammadiyah Buton 

tanggal 14 Juli 2020. 

 

MEMUTUSKAN 

 

Menetapkan :  PERATURAN   REKTOR   UM   BUTON   TENTANG   TATA   

KELOLA KERJASAMA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH 

BUTON. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM  

 

Pasal 1 

Pengertian 

 

1.  Kerjasama  yang  dimaksud  adalah  kesepakatan  kerjasama  antara  UM  Buton  

dengan perguruan tinggi, dunia usaha, sekolah, atau pihak lain, baik di dalam maupun 

di luar negeri. 

2.  Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan   

tinggi yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademi. 

3.  Dunia usaha adalah orang perseorangan dan/atau badan usaha, baik  yang  berbadan  

hukum maupun   yang   tidak   berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan 

mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan mencari laba. 

4.  Pihak lain adalah orang perseorangan, perkumpulan, yayasan, persyarikatan, dan/atau  
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institusi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan  hukum, yang 

melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan 

kemanusiaan, sosial, dan keagamaan yang bersifat nirlaba. 

5.  Kontrak manajemen adalah kerjasama dalam bidang pengelolaan operasional 

perguruan tinggi melalui pemberian bantuan sumber daya, baik manusia, finansial, 

informasi, maupun fisik, serta konsultasi dalam rangka meningkatkan kualitas 

perguruan tinggi. 

6.  Program kembaran (twinning) adalah penyelenggaraan kegiatan antar perguruan tinggi 

untuk melaksanakan suatu program studi secara bersama serta saling mengakui 

lulusannya. 

7.  Program pemindahan kredit (credit transfer) adalah pengakuan terhadap   hasil   

kegiatan pembelajaran  mahasiswa  antar perguruan tinggi yang bekerjasama. 

8.  Program gelar ganda (double degree) adalah kegiatan antar perguruan tinggi untuk 

melaksanakan program studi yang berbeda pada strata yang sama atau berbeda, dan 

saling mengakui kelulusan mahasiswa dalam sejumlah mata kuliah yang  serupa  atau   

mata kuliah lain yang disyaratkan  oleh masing-masing perguruan tinggi untuk  

memperoleh 2 (dua) gelar yang berbeda. 

9. Pertukaran dosen (staff exchange) adalah penugasan dosen yang memiliki keahlian di 

bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu dari suatu perguruan tinggi untuk 

melakukan diseminasi ilmiah  di  perguruan tinggi  lain  yang  belum  memiliki  

dosen  atau kepakaran di bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tersebut. 

10. Pertukaran mahasiswa (student exchange) adalah kegiatan pengiriman mahasiswa 

untuk mempelajari ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu di perguruan tinggi lain 

yang memiliki dosen/pakar di bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang dimaksud. 

11. Penelitian bersama (joint research) adalah kegiatan penelitian yang dilaksanakan 

oleh kelompok dosen dari beberapa perguruan tinggi, baik dari disiplin ilmu yang 

sama maupun berbeda, dan sumber pendanaan dari pemerintah, dunia 

usaha/industri maupun sponsor internasional. 

12. Penerbitan karya ilmiah bersama (joint  publication) adalah penerbitan publikasi 

ilmiah melalui pengelolaan jurnal ilmiah secara bersama-sama antar perguruan tinggi 

dan/atau penulisan artikel ilmiah secara bersama-sama oleh dosen dari perguruan 

tinggi yang berbeda dan/atau pertukaran artikel ilmiah untuk dimuat di dalam 

berkala ilmiah yang diterbitkan oleh masing- masing perguruan tinggi. 

13. Pembimbingan tugas akhir bersama (joint supervision) adalah kegiatan 

pembimbingan tugas akhir mahasiswa dari suatu perguruan tinggi oleh pembimbing 

yang berasal dari dua atau lebih perguruan tinggi yang berbeda. 

14. Penyelenggaraan pertemuan ilmiah bersama adalah kegiatan penyelenggaraan ilmiah 

seperti seminar, simposium atau konferensi  yang   pembiayaan  maupun   

kepanitiaannya  berasal dari dua atau lebih perguruan tinggi yang berbeda. 

15. Magang mahasiswa (internship) adalah bentuk kegiatan di mana mahasiswa 

melaksanakan kegiatan belajar sambil bekerja di lingkungan dunia usaha/industri 
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dengan tujuan untuk memberikan bekal pengalaman kerja sambil mempraktekkan 

ilmu yang didapat di bangku kuliah. 

16. Penyediaan beasiswa (scholarship) adalah kegiatan penyediaan dana oleh dunia 

usaha/industri bagi mahasiswa berprestasi, baik di bidang akademik maupun non-

akademik, baik yang berasal dari keluarga kurang mampu maupun bukan. 

17. Pemanfaatan bersama sumberdaya (resource sharing) adalah pemanfaatan 

sumberdaya tertentu pada suatu perguruan tinggi atau dunia usaha/industri oleh 

perguruan tinggi lain yang tidak/belum memiliki sumberdaya tersebut melalui 

kegiatan kerjasama penyelenggaraan pendidikan tinggi. 

18. Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) adalah kesepakatan di antar 

para pihak untuk berunding dalam rangka membuat perjanjian di kemudian hari, 

apabila hal-hal yang belum pasti sudah dapat dipastikan. 

19. Kesepakatan  Kerjasama  (Memorandum  of   Agreement)  adalah kesepakatan   di   

antara pihak-pihak  untuk  berunding  dalam rangka melaksanakan Nota 

Kesepahaman dalam yang dituangkan dalam ketentuan-ketentuan yang lebih rinci 

dalam bentuk kontrak kerja. 

 

BAB II  

PROGRAM KERJASAMA  

 

Pasal 2 

Maksud Kerjasama 

 

Yang dimaksud kerjasama adalah kesepakatan antara Universitas dengan Perguruan 

Tinggi/Intitusi Pemerintah/Perusahaan/Industri/Organisasi, baik ditingkat lokal, nasional 

maupun Internasional, yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama atau 

Perjanjian Kerjasama yang ditanda tangani oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan 

kerjasama tersebut. 

 

Pasal 3 

Tujuan Kerjasama 

 

Tujuan kerjasama adalah untuk: 

1. Meningkatkan kimerja dan mutu Universitas, Fakultas dan Unit-unit yang ada di 

lingkungan Universitas. 

2. Menjalin kemitraan dengan pihak luar, baik di tingkat local, nasional maupun 

internasional, berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan saling 

menguntungkan. 
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Pasal 4 

Ruang Lingkup Kerjasama 

 

Ruang lingkup kerjasama yang dapat dilaksanakan oleh Universitas dan unit-unit di 

lingkungan Universitas adalah: 

1. Di bidang akademik, yang meliputi Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan 

Pengabdian kepada Masyarakat. 

2. Di bidang non-akademik, yang meliputi pengembangan organisasi dan peningkatan 

kapasitas lembaga, serta peningkatan kerjasama sivitas akademika. 

 

Pasal 5 

Prinsip Kerjasama 

 

Prinsip yang dianut oleh Univeristas dalam menjalin kerjasama adalah: 

1. Saling menghormati, 

2. Saling menguntungkan, 

3. Setara, 

4. Transparan,  

5. Berkelanjutan. 

 

Pasal 6 

Mitra Kerjasama 

 

1. UM Buton dapat menjalin kerjasama, baik di tingkat lokal, nasional maupun 

internasional, dengan institusi meliputi: 

a. Institusi Pendidikan,  

b. Institusi Pemerintah, 

c. Badan Usaha Milik Negara,  

d. Badan Usaha Milik Daerah,  

e. Perusahan/Industri Swasta, 

f. Lembaga Swadaya Masyarakat,  

g. Organisasi Profesi, 

h. Organisasi Kemasyarakatan yang sevisi dengan UM Buton. 

2. UM Buton hanya dapat menjalin kerjasama dengan institusi yang berbadan hukum; 

3. Badan hukum institusi/instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan 

dengan Akta Pendirian, Izin Pendirian, KeputusanPendirian atau sejenisnya yang dapat 

diterima dan diakui oleh UM Buton 

4. UM Buton tidak dibenarkan menjalin kerjasama dengan institusi yang terindikasi 

terlibat dalam masalah hukum, baik hukum yang berlaku di Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, hukum yang berlaku di Negara lain, maupun Hukum 

Internasional. 
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Pasal 7 

Syarat Mitra Kerjasama 

 

Calon   mitra   kerjasama   UM Buton   harus   memenuhi   beberapa persyaratan : 

1. Tidak  melakukan  penetrasi  ideologi yang  bertentangan  dengan ideologi negara 

Republik Indonesia maupun Persyarikatan Muhammadiyah 

2. Tidak    sedang    berada    dalam    sengketa    dengan    pihak    lain    atau  sedang 

dihukum berdasarkan keputusan pengadilan 

3. Bertujuan untuk meningkatkan kinerja bagi semua pihak 

4. Lembaga resmi bukan partai politik atau afiliasi partai politik 

5. Bukan perusahaan rokok/miras, atau yayasan yang didanai oleh perusahaan rokok/ 

miras. 

 

BAB III  

BENTUK KERJASAMA  

 

Pasal 8 

 

Bentuk kerjasama bidang akademik, meliputi: 

1. Kerjasama dengan Perguruan Tinggi lain, meliputi: 

a. Penyelenggaraan   Pendidikan   dan   Pengajaran,   Penelitian   dan   Pengabdian   

kepada Masyarakat, 

b. Penjaminan Mutu 

c. Program kembaran (twinning program),  

d. Gelar bersama (joint degree), 

e. Gelar ganda (double degree), 

f. Pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit (credit transfer program), 

g. Penugasan  dosen  senior  sebagai  pembina  pada  perguruan  tinggi yang 

membutuhkan pembinaan (program detasering), 

h. Pertukaran   dosen   dan/atau   mahasiswa   (staff   and   student exchange),  

i. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya (resource sharing), 

j. Penerbitan berkala ilmiah (joint publication), k. Magang (internship), 

k. Penyelenggaraan seminar bersama (joint seminar), m. Pemberian beasiswa, dan 

l. Bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu. 

2. Kerjasama bidang akademik dengan dunia usaha, meliputi: 

a. Pengembangan sumber daya manusia, 

b. Penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat, 

c. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya (resource sharing), 

d. Layanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari dunia usaha,  

e. Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan, dan/atau 

f. Bentuk lain yang dianggap perlu. 
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3. Kerjasama bidang akademik dengan Perguruan Tinggi lain  yang memiliki 

program studi berbeda pada strata yang sama atau berbeda dengan cara; 

a. Saling  mengakui  kelulusan  mahasiswa  dalam  sejumlah  mata kuliah yang 

serupa dari masing-masing program studi;  

b. Menempuh dan lulus mata kuliah yang disyaratkan oleh masing-masing perguruan 

tinggi; untuk memperoleh 2 (dua) gelar yang berbeda. 

4. Kerjasama bidang akademik yang dilakukan melalui pengalihan dan/atau 

pemerolehan kredit merupakan Kerjasama yang dilaksanakan dengan cara saling 

mengakui hasil proses pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester 

antara: 

a. Program studi yang sama dengan strata yang sama, 

b. Program studi yang sama dengan strata yang berbeda, 

c. Program studi yang berbeda dengan strata yang sama,   

d. Program studi yang berbeda dengan strata yang berbeda. 

 

Pasal 9 

Bentuk Kerjasama Non Akademik 

 

1. Bentuk kerjasama Non Akademik dengan Perguruan Tinggi lain, meliputi: 

a. Pendayagunaan aset, 

b. Pameran pendidikan tinggi (Education Fair),  

c. Penggalangan dana, dan/atau 

d. Jasa dan royalti hak kekayaan intelektual. 

2. Bentuk kerjasama Non Akademik dengan dunia usaha dan/atau pihak lain, adalah: 

a. Pengembangan sumberdaya manusia,  

b. Pengurangan tarif, 

c. Koordinator kegiatan, 

d. Pemberdayaan masyarakat; 

e. Bentuk-bentuk Kerjasama lain yang dianggap perlu 

 

 

BAB IV  

KERJASAMA INTERNASIONAL  

 

Pasal 10 

 

Bentuk kerjasama Internasional adalah terdiri atas: 

1. Pertukaran Dosen (Staff Exchange), 

2. Pertukaran Mahasiswa (Students Exchange), 

3. Penelitian bersama (Joint Research), 

4. Penerbitan Karya Ilmiah bersama (Joint Publication), 
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5. Pembimbingan Tugas Akhir bersama (Joint Supervision), 

6. Penyelenggaraan pertemuan Ilmiah bersama, 

7. Magang bersama (Interenship), 

8. Penyediaan beasiswa (Scholarship) 

9. Pemanfaatan bersama sumberdaya (ResourceSharing) 

 

Pasal 11 

 

Tujuan penyelenggaraan kerjasama internasional: 

1. Meningkatkan    kualitas    lulusan    UM Buton    dalam    membangun masyarakat  

berbasis pengetahuan yang  dapat  memasuki pasar kerja internasional dengan 

tambahan ketrampilan multi-bahasa, kemampuan komunikasi, negosiasi, pemahaman 

budaya dan aturan antar negara, 

2. Meningkatkan  kemampuan  bangsa  dan  negara  Indonesia  untuk  menjawab  

tantangan pembangunan manusia dan pencapaian Sustainable  Development Goals 

(SDGs). 

3. Mengembangkan  kerjasama  dalam  bentuk  pertukaran  dosen  dan  mahasiswa,  

penelitian, publikasi ilmiah, dan pertukaran informasi ilmiah antara UM Buton 

dengan perguruan tinggi di berbagai belahan dunia. 

4. Mengembangkan kerjasama dengan pemerintah negara lain dalam  kerangka 

pengembangan UM Buton sebagai suatu perguruan tinggi yang terkemuka. 

5. Mengembangkan kerjasama dengan organisasi non pemerintah lintas negara dalam 

kerangka pengembangan akademik. 

6. Mengembangkan lulusan yang beriman, dan berakhlaqul karimah serta berbasis 

kemaritiman berjiwa entrepreneurship dengan berprinsip pada nilai Al-Islam dan 

Kemuhammadiyahan. 

 

Pasal 12 

Naskah Perjanjian 

 

1. Setiap  kerjasama  yang  dibuat  oleh  UM Buton  harus  dituangkan  dalam  suatu  

Naskah Perjanjian Kerjasama dalam bentuk Nota Kesepahaman (Memorandum of 

Understanding) dan/atau yang bersifat lebih teknis dalam bentuk Kesepakatan 

Kerjasama (Memorandum of Agreement), 

2. Nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: 

a. Maksud dan Tujuan,  

b. Ruang Lingkup, 

c. Mekanisme Pelaksanaan,  

d. Jangka Waktu, 

e. Biaya, dan 

f. Aturan Peralihan. 
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3. Kesepakatan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi: 

a. Maksud dan Tujuan,  

b. Ruang Lingkup, 

c. Hak dan Kewajiban,  

d. Force Mejeure, 

e. Jangka Waktu,  

f. Biaya, 

g. Penyelesaian Perselisihan,  

h. Aturan Peralihan. 

4. Naskah Perjanjian Kerjasama Dalam Negeri dibuat dalam Bahasa Indonesia, 

sedangkan Naskah Perjanjian Kerjasama Luar Negeri dibuat dalam Bahasa Inggris. 

5. Naskah Perjanjian Kerjasama terlebih dahulu harus dikonsultasikan dengan Bagian 

Hukum dan Kepegawaian UM Buton untuk memastikan kebenaran isi dan makna 

yang terkandung di dalamnya sebelum ditanda tangani. 

6. Ketentuan sebagaimana ayat 1, 2, dan 3 dapat ditetapkan berdasarkan kesepakatan 

bersama para pihak. 

 

Pasal 13 

Penanda Tanganan Naskah Perjanjian 

 

1. Pejabat yang berwenang menandatangani Naskah Perjanjian Kerjasama dalam 

bentuk Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) adalah Rektor atas nama 

UM Buton. 

2. Pejabat yang berwenang menandatangani Naskah Perjanjian Kesepakatan Kerjasama 

tingkat Universitas adalah Rektor. 

3. Pejabat yang berwenang menandatangani Naskah Perjanjian Kerjasama yang bersifat 

lebih teknis dalam bentuk Kesepakatan Kerjasama (Memorandum of Agreetment) 

adalah Dekan atas nama Fakultas. 

 

Pasal 14 

Koordinasi dan Dokumentasi 

 

1. Setiap  kerjasama  yang  dibuat  antara  Universitas,  Fakultas  atau  unit-unit  di  

lingkungan UM Buton dengan perguruan tinggi lain atau institusi lain sebagaimana 

dimaksud Pasal 6 ayat (1) baik di dalam maupun di luar negeri harus melalui 

koordinasi dengan Wakil Rektor IV Bidang Al Islam dan Kemuhammadiyahan serta 

Kerjasama. 

2. Koordinasi sebagaimana disebutkan pada ayat (1) bertujuan untuk penertiban 

administrasi sehingga setiap kerjasama dapat terpantau secara terpusat oleh Rektor. 

3. Naskah asli Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerjasama yang sudah 

ditandatangani oleh pihak-pihak yang bekerjasama didokumentasikan di sekretariat 
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Wakil Rektor IV Bidang Al Islam dan Kemuhammadiyahan serta Kerjasama, 

sedangkan duplikatnya dapat disimpan di unit-unit pelaksana kerjasama. 

4. Semua dokumen kerjasama wajib dilaporkan ke Dirjen Pendidikan Tinggi 

 

Pasal 15 

Ketentuan Perpanjangan Kerjasama 

 

Dalam  hal  Perjanjian  Kerjasama  UM Buton dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para 

pihak. 

 

BAB V 

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 16 

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Nomor 125g/Tahun 

1436H/2015M dinyatakan tidak berlaku lagi 

 

 

BAB VI 

PENUTUP 

 

Pasal 17 

1. Peraturan ini wajib dilaksanakan dan ditaati oleh seluruh Civitas Akademika Universitas 

Muhammadiyah Buton. 

2. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan 

tersendiri. 

3. Peraturan ini berlaku pada tanggal 1 Agustus 2020 dengan ketentuan apabila terdapat 

kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. 

 

 


