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PERATURAN SENAT UNIVERSITAS SEBEL{S MARET

NOMOR 01 / UN27.37 / HK/ 2Ot8

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN REKTOR PERIODE 2OI9-2O23

Menimbang a

Mengingat

b

bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan

pemilihan rektor Universitas Sebelas Maret periode

2Ol9-2O23 perlu menyusun tata cara pemilihan rektor

Universitas Sebelas Maret;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Senat Universitas Sebelas Maret tentang tata cara

pemilihan rektor Universitas Sebelas Maret periode

2019-2023;

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan

Tinggi Nomor 19 Tahun 2Ol7 tentang Pengangkatan

dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri

(Berita Negara Nomor 172 Tahun 2017), sebagaimana

diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi,

dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2O18 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi,

dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang

Pengangkatan dan Pemberhentian Pemirnpin

Perguruan Tinggi Negeri;

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan

Tinggi Nomor 73 Tahun 2Ol7 ter:tatg Organisasi dan

Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
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Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik

Indonesia Nomor 112 /O /2OO4 tentang Statuta

Universitas Sebelas MareU

Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan

Tinggi Republik Indonesia Nomor 135/M /Kp/IY /2015,
tentang Pengangkatan Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.

sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret masa

jabatan 2Ol5-2O19;

Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor

8O4 /UN27 /KP /2015 tentang Pemberhentian dan

Pengangkatan Anggota Senat Universitas Sebelas

Maret.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN SENAT TENTANG TATA CARA PEMILIHAN

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET PERIODE 2019.

2023;

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I
1. Universitas adalah Universitas Sebelas Maret yang

selanjutnya disingkat UNS merupakan perguruan tinggi

yang menyelenggarakan program pendidikan tinggi.

2. Senat adalah Senat UNS periode 2015-2019.

3. Panitia Pemilihan adalah Panitia Pemilihan Rektor

UNS yang dibentuk oleh senat universitas dan

ditetapkan dengan keputusan rektor.

4. Dosen adalah pendidik profesional darr ilmuwan

dengan tugas utama mentransformasikan, dan
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menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan

seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian

kepada masyarakat.

5. Rektor adalah pimpinan tertinggi universitas.

6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan

pendidikan tinggi.

BAB II

PERSYARATAN

Pasal 2

Persyaratan calon Rektor Universitas Sebelas Maret periode

20t9-2023:

a. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengalaman

jabatan sebagai dosen dengan jenjang akademik

minimal 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. memilikipengalamanmanajerial:

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.

e. bersedia dicalonkan menjadi rektor;

f. sehat jasmani dan rohani;

g. bebas narkotika, prekursor, dal: zat adiktif lainnya;

h. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling

rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

w,
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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;

1. 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 (LHKPN) ke Komisi

Pemberantasan Korupsi.

BAB III

TATA CARA PENGANGKATAN REKTOR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Tahapan pengangkatan rektor terdiri atas:

a. penjaringan bakal calon;

b. penyaringal calon;

c. pemilihan calon; dan

d. penetapan dan pelantikan.

u"
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Bagian Kedua

Penjaringan Bakal Calon

Pasal 4

(1) Persyaratan Panitia Pemilihan Rektor:

a. Anggota Senat Universitas aktif;

b. mengisi surat kesediaan menjadi Panitia

Pemilihan Rektor UNS periode 2Ol9-2O23; dan

c. tidak ikut dalam pencalonan Rektor UNS periode

2019-2023.

12) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat

(l) bertanggung jawab kepada senat.

(3) Tugas dan kewenangan Panitia Pemilihan Rektor:

a. Memersiapkan perangkat dokumen dan aturan

pemilihar Rektor UNS periode 2Ol9-2O23;

b. menjaring sebanyak-banyaknya bakal calon

Rektor UNS baik yang berasal dari dalam maupun

dari luar UNS sesuai dengan persyaratan / kriteria

yang telah ditetapkan;

c. melakukan seleksi administratif dan menyaring

bakal calon rektor sesuai dengan persyaratan

yang ditetapkan oleh Senat Universitas;

d. menJmsun pedoman, jadwal, dan melaksanakan

pemilihaa rektor; dan

e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada

senat;

(41 Susunan kepanitiaan terdiri atas:

a. Ketua merangkap anggota;

b. sekretaris merangkap anggota; dan

c. anggota.

b,
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Pasal 5

(1) Tahap penjaringan dilakukan paling lambat 5 (tima)

bulan sebelum berakhirnya masa jabatan rektor yang

sedang menjabat.

(21 Penjaringan bakal calon rektor sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

a. pengumuman penjaringan bakal calon melalui

media cetak/elektronik dan laman resmi UNS;

b. pendaftaran bakal calon rektor dilakukan dengan

mengisi formulir pendaftaran diketahui oleh

atasan yang bersangkutan dan menyerahkan

kepada panitia penjaringan dilengkapi dengan

dokumen:

1) Surat Keputusan Jabatan Fungsional

minimal Lektor Kepala;

2l Surat Pernyataan Beriman dan Bertaqwa

kepada Tuhan Yang Maha Esa;

3) fotokopi KTP atau tanda pengenal lain yang

masih berlaku;

4l Surat Pernyataan Pengalaman Malajerial
bermaterai Rp6.000,00 dengan lampiran

bukti;

5) Surat Pernyataan kesediaan menjadi bakal

calon Rektor;

6) Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani

dari Rumah Sakit Pemerintah;

7l Surat Pernyataan dengan lampiran surat

keterangan bebas narkotika dan zat adiktif
lainnya dari Rumah Sakit Pemerintah;

8) Surat Pernyataan penilaian prestasi kine4'a

bermaterai Rp6.OOO,0O dengaa lampiran

h.



hasil penilaian prestasi kerja pegawai negeri

sipil 2 (dua) tahun terakhir;

9) Surat Pernyataan tidak sedang menjalani

tugas belajar atau ijin belajar lebih dari 6
(enam) bulan yang meninggalkan tugas

tridharma Perguruan Tinggr bermaterai

Rp6.000,00;

lO) Surat Pernyataan tidak sedang menjalani

hukuman disiplin tingkat sedang atau berat

bermaterai Rp6.000,O0;

11) Surat Pernyataan tidak pernah dipidana

penjara berdasarkan putusan pengadilan

yang telah memiliki kekuatan hukum tetap

bermaterai Rp6.000,00;

12) fotokopi ijazah 53 yang dilegalisasi;

13) Surat Pernyataan tidak pernah melakukan

plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan

peraturan perundang -undangan bermaterai

Rp6.OOO,OO;

14) Surat Pernyataan telah membuat dan

menyerahkan Laporan Harta Kekayaan

Pejabat Negara (LHKPN) bermaterai

Rp6.000,00 dengan lampiran bukti
penyerahan LHKPN ke Komisi

Pemberantasan Korupsi;

15) Surat Pernyataan kesediaan mengikuti semua

tahapan pemilihan rektor;

16) pasfoto terbaru berwarna 4x6 cm sebanyak 2

(dua) lembar beserta soft frlenya, dan

l7l dattar riwayat hidup.

tu,
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c pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud

pada huruf b dapat dilakukan secara langsung

kepada panitia pemilihan, melalui pos atau surat

elektronik paling lambat diterima tanggal 27

Desember 2018 pukul 15.00 WIB.

Pasal 6

(1) Panitia Pemilihan melakukan tahap penjaringan

melalui proses pendaftaran dan seleksi administrasi

unruk mendapatkan paling sedikit 4 (empat) bakal

calon rektor.

(21 Seleksi administrasi dilakukan oleh Panitia Pemilihan

sesuai jadwal yang telah ditetapkan dengan

memerhatikan kelengkapan dan keabsahan dokumen

sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf b.

(3) Dalam hal seleksi administrasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tidak menghasilkan paling sedikit 4

(empat) orang bakal calon rektor, dilakukan

perpanjangan masa pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.

(41 Dalam hal telah dilakukan perpanjangan masa

pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

tidak menghasilkan paling sedikit 4 (empat) orang

bakal calon rektor, dilaporkan kepada Menteri untuk
mendapat penyelesaian dan keputusan.

(5) Hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disampaikan kepada senat.

(6) Senat menetapkan bakal calon yang lolos seleksi

administrasi.

9/,
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Pasal 7

(1) Senat mengumumkan hasil penjaringan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 sesuai jadwal yang ditetapkan

oleh senat.

l2l Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan melalui media cetak/elektronik dan laman

resmi UNS.

Bagian Ketiga

Penyaringan Calon

Pasal 8

(1) Tahap penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

3 huruf b dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan

sebelum berakhirnya masa jabatan rektor yang sedang

menjabat.

(2) Tahap penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan melalui:

a. penyampaian visi, misi, dan program kerja bakal

ca-lon Rektor pada rapat Senat terbuka; dan

b. penilaian dan penetapan 3 (tiga) calon Rektor oleh

Senat dalam rapat Senat tertutup.

(3) Tahap penyaringan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(2) dapat dihadiri pejabat Kementerian yang ditunjuk
oleh Menteri.

(4) Dalam hal rapat Senat tertutup sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b pejabat Kementerian tidak
memiliki hak suara.

3.
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Pasal 9

(1) Rapat Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

ayat (21 huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan

ketentuan:

a. dihadiri oleh paling sedikit 2/3 dari total jumlah

anggota Senat;

b. da-lam hal rapat Senat belum dihadiri oleh paling

sedikit 2/3 dari total jumlah anggota Senat, rapat

ditunda paling lama 6O (enam puluh) menit;

c. dalam hal telah dilakukan penundaan selama 60

(enam puluh) menit sebagaimana dimaksud pada

huruf b dan belum dihadiri ole}r 2 /3 (dua per tiga)

dari seluruh anggota Senat, rapat dilanjutkan dan

dinyatakan sah.

(2) Rapat Senat terbuka sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 ayat (21 huruf a dapat dihadiri oleh sivitas

akademika.

Pasal 10

Penyampaian visi, misi, dan program kerja

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a
dilakukan sebagai berikut.

a. Setiap bakal calon Rektor menyampaikan visi,

misi, dan progr€rm kerja paling lama 2O (dua

puluh) menit.

b. Pejabat Kementerian yang hadir dapat

mengajukan pertanyaan kepada bakal calon

Rektor.

q.
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Pasal I I
(1) Penilaian dan penetapan 3 (tiga) ca-lon Rektor

sebagaimana dimaksud dalam Pasal a ayat (2) huruf b

dilakukan dengan cara:

a. musyawarah untuk mencapai mufakat;

b. dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat

sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat

dicapai, dilakukan pemungutan suara dengan

ketentuan setiap anggota Senat memiliki I (satu)

hak suara;

c. tiga ca.lon Rektor terpilih merupakan calon yang

memperoleh suara terbalyak;

d. dalam hal belum terdapat 3 (tiga) calon Rektor

dengan suara terbanyak dilakukan pemungutan

suara ulang;

e. tiga calon Rektor terpilih sebagaimana dimaksud

pada huruf a atau huruf b ditetapka-n oleh Senat.

(21 Senat menyampaikan 3 (tiga) calon Rektor terpilih

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri

paling lambat i (satu) bulan sebelum pelal<sanaan

pemilihan dengan dilampiri dokumen:

a. berita acara proses penyaringan;

b. daftar riwayat hidup masing-masing calon Rektor;

dan

c. visi, misi, dan program kerja masing-masing calon

Rektor.

Bagian Keempat

Pemilihan Calon

Pasal 12

(1) Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf
c dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum

k
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(2t

(3)

14l

(s)

(6)

berakhirnya

menjabat.

masa jabatan Rektor yang sedalg

Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dalam rapat Senat tertutup yang

dilaksanakan oleh Senat bersama Menteri.

Dalam hal calon Rektor berha-langan tetap pada saat

pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

pemilihan tetap dilanjutkan dan dinyatakan sah.

Rapat Senat tertutup sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dilakukan dengan cara:

a. dipimpin oleh ketua senat;

b. dihadiri oleh pejabat kementerian yang ditunjuk

oleh Menteri;

c. dihadiri oleh paling sedikit 2/3 anggota senat;

d. dalam hal rapat Senat tertutup belum dihadiri

oleh paling sedikit 2/3 dari total jumlah anggota

Senat, rapat ditunda paling lama 60 (enam puluh)

menit; dan

e. dalam hal telah dilakukan penundaan selama 60

(enam puluh) menit sebagaimana dimaksud pada

huruf b dan belum dihadiri oleh 2l 3 (dua per tiga)

dari seluruh anggota Senat, rapat dilanjutkan dan

dinyatakan sah.

Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (21

dilakukan dengan ketentuan :

a. menteri memiliki 35% (tiga puluh lima persen)

hak suara dari total pemilih yang hadir; dan

b. senat memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak

suara dan masing-masing anggota Senat memiliki

hak suara y€rng sama.

Dalam hal terdapat 2 (dua) oralg calon Rektor yang

memeroleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang

fu.
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sama, dilakukan pemilihan putzran kedua pada hari

yang sarna untuk menghasilkan peringkat suara

terbanyak.

(71 Dalam hal telah dilakukan pemilihan putaran kedua

pada hari yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat

(6) tidak menghasilkan peringkat suara terbanyak,

Menteri memutuskan caIon Rektor terpilih diartara ca.lon

y€rng memeroleh suara terbanyak.

(8) Calon Rektor dengan suara terbanya-k sebagaimana

dimaksud ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan sebagai calon

Rektor terpilih.

(9) Penetapan calon Rektor terpilih dituangkan dalam berita

acara.

(10) Senat menyampaikan hasil pemilihan calon Rektor

kepada Menteri/kuasa Menteri dengan melampirkan:

a, berita acara hasil pemilihan;

b. daftar riwayat hidup calon terpilih;

c. nilai prestasi kerja calon terpilih 2 (dua) tahun

terakhir; dan

d. keputusan kepangkatan dan jabatan terakhir calon

terpilih.

Bagian Kelima

Penetapan dan Pelantikan

Pasal 13

Menteri menetapkan dan melantik calon Rektor terpilih

sebagai Rektor.

g,-
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BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Senat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal I November 2018

SENAT

S SEBELAS MARET

. Suntoro. M.S.
12171982031003
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