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tonteng
PEMBERIAN TANDA JASA OAT{ PEI{GHARGAAT{ KEPADA PERORANGAN,
BADAN, ATAU LEMBAGA OLEH UNIVERSITAS SEBELAS MARET
DENGAN

RAH AT TUHAN YANG MAHA

REKTOR UNIVERSITAS
Menimbang

:

a.

b.

c.

ESA

SEBELAS ARET

bahwa perorangsn, badan, atrau lembaga dapat menunjukkan
prsstasi luar biasa dalam: pengembangan ilmu pengetahuan,
teknologi, dan seni; atau kepeloporan dalam pengsmbangan
kemasyarakatan dan kemanusiaan; atau peran dalam
pemberdirian, pengembangan, serta kemajuan universitas;
bahwa prastasi, k6p6loporan, atau peran luar biasa tersebut
layak untuk mendapatkan pengakuan dan penghormatan;
bahwa UniveBitas Sebelas Maret peduli dan merasa perlu
untuk momborikan tanda iasa dan penghargaan sebagai

bantuk p€ngekuan dan panghormatan atas
d.

prestrasi,

kepeloporan, dan peran luar biasa lersebut;
bahwa berdaserkan p€rtimbangan tersebut

den hunjf

c

hunf a, huruf b,
p6rlu penetapan Peraturan ReKor tentang

Pemb€rian Tanda Jass dan Penghargaan kepada Perorangan,
Badan, atau Lembaga oleh Universitas Sebelas Maret;
Mengingat

:

1.

2.

3.
4.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo Nomor 43 Tahun
'l 999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
Undang-Undang Nomor
tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Rapublik lndonesia
tehun 2003 nomor 78, tembehan Lembaran Negara Republik
lndonasia Nomor 430'l );
Undang-Undang Nomor'12 Tahun 2011 tentang pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;
Peraluran Pemerintah Republik lndonesia Nomor 66 Tahun
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 17
Tahun 20'10 tentang Pengelolaan dan penyelenggaran
Pendidikan (Lembaran Negara Republik tndonesia Tahu; 20lO
Nomor 5'157);

20

5. Koputusan Presiden Rapublik tndonesia Nomor

6,
7.

8.

1O/1976

tenlang Pondirian Univarsitas Negeri Surakarla Sabelas Maretl
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
lndonesie Nomor 02O1lOl19SS tentang Organisasi dan Tata
Keria Univorsitas Sobelas Maret:
Keputusan MentBri Pendidikan Nasionat Republik lndonesia
Nomor 11202004 tenteng Statuta Universitas Sebelas Maret;
Keputusan Menteri Pondidikan Nasional Republik tndonesia
Nomor 118/IvlPN.A4/Kp20l1 tentang pengangkatan prof. Or.
R Karsidi, M.S. s€bagai Rektor Universitas -sebelas Maret,
Masa Jabatan Tahun 2011-2015:

Mempehatikan

:

Persetujuan senat dalam sidang Senat Universitas Sebelas Maret
tanggal 25 Juli 20'13.

EMUTUSKAN
Menelapkan

:

Peraturan Reklor UnivaBites Sebelas Maret tentang pemberian
Tanda Jasa dan Penghagaan kepada perorangan, Badan, atau
Lembaga oleh Universita8 Sebelas Maret

xereri0ir,lumum
Pelal

1

Oalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:
1. Universitas adalah Universitas Sebeles Maret:
2. S6nal adalah Senat Universitas;
3. Rektor adalah Rektor Universitas;
4. Pimpinan Universitas adalah Rektor dan Pombantu ReKor Universitasi
5. Senat Fakultas adalah Senat Fakuttas di lingkungan univeGitas;
6. Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan Pembentu Dekan di lingkungan universitas;
7. Warga Kampus Universitas adalah pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa
universitesi
Warga masyarakat adalah anggota masyarakat di luar universitas;
9. Berjasa adalah telah menunjukkan:
a. prestasi luar biasa dalam pengembangan ilmu p€ngetahuan, teknologi, dan seni;
atau
b. kepeloporan luar biasa dalam pengembangan kemasyarakatan dan kemanusiaan,
atau

L

c. peran luar biasa dalam

pemberdirian, pengembangan, serta kemajuan

Universitas.
10.Tanda jasa adalah suatu bentuk p€ngakuan resmi universitas kepada perorangan,
badan, atau lembaga yang berjasa.
11. Penghargaan adalah suatu bentuk penghormatan universitas kepada perorangan,
bedan, atau lembaga sebagai imbalan atas jasa yang diberikan.

BAB II
TUJUAN
P8sal 2

Tuiuan pomberian tanda iasa dan penghargaan adalah untuk memberikan pengakuan
dan penghormatan kepada perorangan, badan, atau lembaga yang telah 6erjasa
menunjukan prssta8i luar biasa dalam pengembangan ilmu peng-etahuan, teknologi, dan
s€ni: kepoloporen pengembangan kemasyarakatan dan kimanusiaan; atau peiannya
dalam pombordirian, pengembangan, serte kemajuen universitas.

JENrs, JENJA:ft:

3ln .="rron

Peaal 3
(1) Tanda jasa dan psnghargaan dib€rikan dengan s.butan daram
bentuk satuan karimat
yang morupakan rangkaian kata-kata b€runsurkan sebutan yang
dibuat berdasarkan
jenis. jenjang, dan bidang tenontu dariiasa p€nerima.
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(2) Jenis tanda jasa dan penghargaan meliputi:
a. Tanda jasa dan penghargaan atas prestasi yang luar biasa dalam pengembangan
ilmu pongetahuan, teknologi, atau s€ni, diberi sebutan Wdy.trma.
b. Tanda jasa dan penghargaan atas kep€loporan luar biasa dalam p€ngembangan
kemasyarakatran dan kemanusiaan di bidang tertentu, diberi sebutan Dharma

Kdda.
c. Tanda jasa dan penghargaan atas iasa yang luar biasa dalam pemberdirian,
pengembangan, atau kemajuan Univarsitas, diberi sebutan Dh.rma Balti.
(3) Setiap jenis tanda iasa dan penghargaan tardiri atas 3 jeniang metiputi:
a. Jenjang utama dengan bintang 3, dib€ri sebutan paEsamya Anugraha.
b. Jenjang madya dengan bintang 2, diberi sebutan Adlkarya Anugraha,
c. Jeniang muda dengan bintang 1, diberi sebutan Anugraha.
(4) Sebutan untuk setiap bidang ilmu p€ngetahuan, ieknologi, atau seni, serta s€tiap
bidang kemasyarakatan dan kemanusiaan dirinci dan diserlakan dalam lampiran
peraturan ini.

PENERIMA DB;iBPURSYARATAN

P..al 4
(1) Tanda jasa dan penghargaan diberikan kepada perorangan, badan, atau lembaga,
baik pemerintah maupun swasta.
(2) Tanda jasa dan penghargaan iuga dapat diberikan kepada perorangan warga
kampus atau purna karya universitas.

Pr..l
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('l) Tanda iasa dan penghargaan diberikan kepada p€rorangan, yang memenuhi syarat:
a. memiliki integritas kepribadian yang tinggi, tidak pomah motakukan perbuatan
yang tercala dan memiliki presiasi baik dalam segi akademik, kemasyarakatan,
maupun kemanusiaan; dan
menunjukkan prestasi yang luar biasa b€rupa karya itmiah, karya teknologi, atau
karya seni; atau
c. menunjukkan kepeloporan yang
biasa dalam pengembangan
kemasyarakatan dan kemanusiaan di bidang te(entu; atau
d. menun ukkan peran luar biasa dalam pemberdirian, pengembangan, atau
kema.juan Universitas.
(2) Tanda jasa dan p€nghargaan diberikan kepada badan atau lembaga, baik swasta
maupun pemerintah yang telah:
a. menunjukkan pr€stasi yang luar biasa b€rupe karya ilmiah, karya teknotogi, atrau
karya s6ni; etau
b. menunjukkan kapoloporan yang
biasa dalam pengambangan
kemasyarakatan dan kemanusiaan di bidang tertenlu; atau
c, m6nunjukkan peran luar biasa dalam pemberdirian, pengembangan, atau
kemajuen universitas.

b.

luar

luar

P.3al 6
Tanda jasa dan.p€nghargaan dapal diberikan dalam bentuk: p€nggunaan nama
panErima..tanda jasa dan penghargaan sobagai nama bangunan atau
satah satu
lingkungan universitas, piagam, med;ti, meteri, dariatau uang, yang diatur
11qr_",9i
dengan
keputusan rektor.
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BAB V
TATA CARA PE'{GUSULAN DAN PENETAPAN
Pa08l 7

(1) Calon penerima tanda iasa dan penghargaan dapat diajukan oleh:
a. Pimpinan universitas dan atau senat universitas;
b. Pimpinan fakultas dan atau s€nat fakultas:
c. Lembaga dan atau unit di lingkungan univorsitas;
d. Warga kampus universitas;
e. Warga masyarakat.
(2) Calon diajukan secara terlulis dan rahasia kepada rektor dengan disertai data
lengkap yang mendukung pencalonan yang barsangkutan.
(3) Secara berkala universitas mengumumkan adanya kesempatan menyampaikan
usulan kepada reKor tentang pemberian tanda jasa dan penghargaan.

Pr3al

E

(1)Penilaian calon dilakukan oleh Senat Universitas b€rdasarkan usulan dan atau
pedimbangan Tim Pemberian Pengha;gaan dan untuk pemberian ienis penghargaan
lainnya dad rekor.
(2) Keputusan tantang pemberian tanda jasa dan p€nghargaan diGtapkan oteh reKor
atas pertimbangan senat.

BAB VI
TATA CARA PENYERAHAN
Pasal 9

('l) Tanda iasa dan penghargaan lenjang utama diserahkan kepada penerima dalam

acara sidang senat terbuka.
(2) Tanda iasa dan penghargaan jen,ang madye dan jenjang muda dapat diserahkan
kepada p€neima dalam upacara rosmi yeng disslenggarakan oleh universitas.
(3) Penerima tanda jasa dan penghergaan diundang dalam acara penyerahan dengan
keteniuan protokoler sesuai dengen acera upecara resmi yang berlaku.
(4) Oalam hal yang beBangkutan berhalangan, tanda jasa d;n penghargaan dapat
diterimakan kepada orang yang dilunjuk oleh pensrima tanda jasa.
(5) Dalam hal yang bersangkutan sudah moninggat dunia, tanda jasa dapat diterimakan
kepada ahli warisnya,

KETENTuAN:i:#lrrro, .o,,
Paaal

l0

(1) Solain ienis tanda jasa dan penghargaan seperti ters€but dalam pasat 3 ayat (2),

rektor juga dapat memberi penghargaan kepada pororangan warga iamiui
univ€rsitas; atau fakultas, jurusan/bagian, program studi, l6mbaga, atau unit kerla di
.-. lingkungan universitas yang menunlukkan prastasiyang sangat 6aik.
(2) Pemberian penghargaan dis€suaikan dengan norma-n6ma dan etos
kerja
kelembagaan, kepegawaian, etau kemaha3iawaan universitas.
(3) Penghargaan dapat diberikan dalam b€ntuk piagem, medati, materi, dan
atau uang
yang diatur dengan keputusan r6hor.
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Perel I t
(1) Pemberian penghaEaan seperti yang tertuang datam pasat

oleh dokan s€suai dengan lingkup lakuhasnya

1O

iuga depat ditakukan

masing-masing dengan

sepengelahuan reKor.
(2) Pemb€rian p€nghargaan di tingkat fakultas kepada perorangan warga kampus
fakultes, jurusan/bagian, program studi, atau unit korja di tingkungan faiuttas ying
menun ukkan prestasi yang sangat baik diatur dengan peraturan dekan yang
mengacu pada peraturan rektor.

Pa.al 12
Hal-hal lain yang belum diatur dalam p€raturan ini akan diatur lebih laniut dengan
kepulusan rektor.
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

P.3al 13
Peraturan ini bedaku s€jak tanggal ditetapkan, dongan catatan apabila di kemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dradakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

P.8.1

'14

Oengan diberlakukannya p€raturan reKor ini, p€raturan lain yang ada sebelumnya yang
terkait dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di

Jr(h\Qnggal

Surakana
25 Juli 2013

M,S,
1 006

Tomburan dllamp.lkan kepeda Yth.

1.
2.
3.

:

Oirektur Jenderal Pendidikan Tinggi
Para Anggota Senat Universitas S€b€las Maret
Para Pejabat di lingkungan Universitas Sebelas Maret

offit--'E''t4-1t.d

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
Nomor: 68/UUN27rKP/301 3

tsntang
PEiIIBERIAN TANOA JASA DAN PENGHARGAAN
KEPADA PERORANGAN, BADAN, ATAU LEiIBAGA
OLEH UNIVERSIAS SEBELAS ]SARET
NO.

BIDANG

SEBUTAN TANDA JASA/
PENGHARGAAN
UNTUK SETIAP BIDANG
BARAYA

1.

KEMASYARAKATAN/ SOSIAUKEMANUSIAAN
(untuk para tokoh yang beriiwa sosiau kerakyatan)

2.

LINGKUNGAN
(untuk pakar^okoh pelestari lingkungan: air, tanah,
tumbuhan, dsb.)

TARU TIRTA BAWANA

J,

SENI DAN BUDAYA (untuk para ahli dalam bidang
seni dan budayawan)

BUOHAYA

4.

HUKUM/PERADILAN
(untuk para tokoh penegak hukum dan p€radilan)

YUSTISIA

POLITII(KENEGARAAN
(untuk para tokoh politik/kenegarsan/pemerintahan)

ADHIWIJNA
KRTAJIIAANA

6.

OLAH RAGA OAN KESEHATAN
(untuk para ahli dalam bidang keolahragaan dan
kesehatan)

UPA SARWASAOHA
UPA KRIDHASAOHA

7.

EKONOMI DAN PERTANIAN
(unluk para ahli dalam bidang ekonomi dan
pertanian)

UPA BAKSANA
UPA BOGHA
UPA SOGHA BAKSANA

8.

TEKNOLOGI
(untuk para ahli dalam bidang teknologi)

MAIGYASA

9.

KOMUNIKASI
(untuk para ahlidalam bidang ilmu komunikasi,
termasuk wartawan)

UPA WERTTA
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