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PENGUMUMAN
Nomor : 4/Pan.Pilrek.Undiksha/XI/2018

Sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan Rektor Universitas Pendidikan
Ganesha (Undiksha) Periode 2015-2019 pada tanggal 13 April 2019, Panitia Pelaksana
Pemilihan Rektor Undiksha menerima pendaftaran Bakal Calon Rektor Undiksha Periode
Tahun 2019-2023. Merujuk pada : (1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan
Tinggi Negeri; (2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan
Tinggi Negeri; (3) Peraturan Senat Universitas Pendidikan Ganesha Nomor 03 Tahun 2018
tentang Tatacara Pemilihan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Periode 2019-2023; (4)
Peraturan Senat Universitas Pendidikan Ganesha Nomor 04 Tahun 2018 tentang Perubahan
Peraturan Senat Universitas Pendidikan Ganesha Nomor 03 Tahun 2018 tentang Tatacara
Pemilihan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Periode 2019-2023; dan (5) Peraturan
Senat Universitas Pendidikan Ganesha Nomor 05 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis
Penjaringan, Penyaringan, dan Pemilihan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Periode
2019-2023, dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut.
1. PERSYARATAN CALON REKTOR UNDIKSHA.
a.

Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengalaman jabatan sebagai dosen dengan
jenjang akademik paling rendah lektor kepala;

b.

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c.

berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan
Rektor yang sedang menjabat;

d.

memiliki pengalaman manajerial:
(1) paling rendah sebagai ketua jurusan atau sebutan lain yang setara, atau ketua
lembaga paling singkat 2 (dua) tahun di PTN; atau
(2) paling rendah sebagai pejabat eselon II.a di lingkungan instansi pemerintah.
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e.

bersedia dicalonkan menjadi Rektor yang dinyatakan secara tertulis;

f.

sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter dan
psikolog dari rumah sakit pemerintah minimal tipe B;

g.

bebas narkotika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang dinyatakan dengan surat
keterangan dari Badan Narkotika Nasional;

h.

setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua)
tahun terakhir;

i.

tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang
meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;

j.

tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;

k.

tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki
kekuatan hukum tetap;

l.

berpendidikan Doktor (S3);

m. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan
n.

telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi
Pemberantasan Korupsi.

2. TAHAPAN PENGANGKATAN REKTOR
a. penjaringan bakal calon;
b. penyaringan calon;
c. pemilihan calon; dan
d. penetapan dan pelantikan.
3. TATACARA PENCALONAN DAN PENDAFTARAN BAKAL CALON REKTOR:
a. Mengisi formulir pendaftaran dan mengembalikan kepada panitia penjaringan.
Formulir dapat diunduh di http://pilrek.undiksha.ac.id.
b. Bagi bakal calon yang berasal dari internal Undiksha, Surat kesediaan sebagaimana
dimaksud pada huruf a disampaikan langsung oleh Bakal Calon Rektor bersangkutan
dalam amplop tertutup ke sekretariat Panitia Pelaksana Pemilihan Rektor, Ruang
Senat Universitas, Gedung Seminar Umum Undiksha (sebelah timur Gedung
Perpustakaan) pada tanggal 13 November 2018 sampai dengan 29 November 2018,
dari pukul 09.00 – 16.00 WITA, beserta persyaratan berikut.
(1) salinan surat keputusan jabatan akademik terakhir;
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(2) surat pernyataan beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
(3) salinan akta kelahiran atau fotokopi kartu tanda penduduk;
(4) salinan surat keputusan pengangkatan minimal sebagai ketua jurusan atau
sebutan lain yang setara, atau ketua lembaga di PTN, atau pejabat eselon IIa di
lingkungan instansi pemerintah, dan surat keterangan dari atasan yang
menyatakan pernah menjabat paling singkat 2 tahun;
(5) surat pernyataan kesediaan sebagai calon Rektor;
(6) surat keterangan sehat dari dokter rumah sakit pemerintah minimal tipe B;
(7) surat keterangan sehat rohani dari psikolog rumah sakit pemerintah minimal tipe
B;
(8) surat keterangan bebas narkotika, prekursor, dan zat adiktif lainnya dari Badan
Narkotika Nasional;
(9) salinan penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir dari pejabat yang
berwenang;
(10) surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ijin belajar lebih dari
6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
(11) surat keterangan dari atasan yang menyatakan tidak sedang menjalani hukuman
disiplin tingkat sedang atau berat;
(12) surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
(13) salinan ijazah S3 yang telah dilegalisir pejabat berwenang;
(14) surat pernyataan tidak pernah melakukan plagiat;
(15) salinan bukti penyerahan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi
Pemberantasan Korupsi;
(16) daftar riwayat hidup; dan
(17) visi, misi, dan program bakal calon Rektor.
c. Bagi bakal calon yang berasal dari luar Undiksha, formulir sebagaimana dimaksud
pada huruf a beserta persyaratan sebagaimana maksud pada huruf b, dikembalikan
kepada Sekretariat Panitia Pelaksana Pemilihan Rektor, dengan alamat Gedung
Rektorat Universitas Pendidikan Ganesha, Jalan Udayana No 11, Singaraja, Bali,
81116, paling lambat tanggal 29 November 2018 (cap pos).
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d. Surat Pernyataan Kesediaan sebagai Bakal Calon Rektor yang sah hanyalah formulir
yang dipersiapkan oleh Panitia dan dibubuhi Cap Universitas Pendidikan Ganesha
pada tempat tertentu.
e. Berkas sebagaimana dimaksud pada huruf b diserahkan dalam 1 (satu) bundel.
f. Panitia memberikan tanda terima penerimaan berkas kepada Bakal Calon Rektor
dalam 2 (dua) rangkap, 1 (satu) rangkap diserahkan/dikirim kepada Bakal Calon
Rektor yang bersangkutan dan 1 (satu) rangkap lainnya disimpan sebagai arsip
Panitia.
Formulir pendaftaran, jadwal penjaringan, dan format pernyataan dapat diakses dan diunduh
melalui laman http://pilrek.undiksha.ac.id atau dapat diambil langsung di ruang sekretariat
Pemilihan Rektor, Ruang Senat Universitas, Gedung Seminar Umum Undiksha (sebelah timur
Gedung Perpustakaan) Jalan Udayana 11 Singaraja Bali.

Mengetahui,
Ketua Senat

Panitia Pelaksana Pemilihan Rektor Undiksha
Ketua

Prof. Dr. I Nyoman Sudiana, M.Pd
NIP 195712311985031013

Prof. Dr. Nyoman Dantes
NIP 19491010 197503 1 003
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