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PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA SEMARANG

NOMOR : 002/PR/UPGRIS/V/2018
tentang

TATA CARA PENGANGKATAN WAKIL REKTOR, DEKAN, WAKIL DEKAN,
KETUA PROGRAM STUDI, DAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI

DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PGRI SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA SEMARANG :

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 31, 32, 33, 34, 35, 37,
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Statuta Universitas PGRI
Semarang, perlu disusun Peraturan Rektor Universitas PGRI Semarang;

2. Bahwa sehubungan dengan hal di atas, perlu ditetapkan Peraturan Rektor
Universitas PGRI Semarang tentang Pengangkatan Wakil Rektor, Dekan,
Wakil Dekan, Ketua Program Studi, dan Sekretaris Program Studi di
lingkungan Universitas PGRI Semarang.

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan
Tinggi;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor:
143/P/2014 tanggal 17 April 2014 tentang Penggabungan IKIP GPRI
Semarang dan Akademi Teknologi Semarang yang diselenggarakan oleh
YPLP PT PGRI Semarang di kota Semarang, provinsi Jawa Tengah
menjadi Universitas PGRI Semarang yang diselenggarakan oleh YPLP PT
PGRI Semarang di kota Semarang, provinsi Jawa Tengah

4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga YPLP PT PGRI Semarang
juncto Perubahan SK Menkumham AHU-AH 01.08-499 tanggal 18
Agustus 2010

5. Surat Keputusan YPLP PT PGRI Semarang Nomor:
045/P.Y/U/Kpts/3.1/YPLP PT PGRI/IV/2018 tanggal 2 April 2018 tentang
Perubahan atas Keputusan YPLP PTPGRI Semarang Nomor:
052B/P.Y/U/Kpts/3.1/YPLP PT PGRI/IV/2014 tentang Statuta universitas
PGRI Semarang

6. Surat Keputusan Pengurus YPLP PT PGRI Semarang nomor :
070/P.Y/U/Kpts/3.1/YPLP PT PGRI Semarang/IV/2018 tanggal 28 April
2018 tentang Pengangkatan Rektor

M E M U T U S K A N

Menetapkan : TATA CARA PENGANGKATAN WAKIL REKTOR, DEKAN, WAKIL
DEKAN, KETUA PROGRAM STUDI, DAN SEKRETARIS PROGRAM
STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PGRI SEMARANG
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :
1) Universitas adalah Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang, yang

selanjutnya disingkat Universitas PGRI Semarang;
2) Rektor adalah pimpinan tertinggi Universitas yang berwenang dan bertanggung jawab atas

pelaksanaan penyelenggaraan Universitas;
3) Senat Universitas adalah Senat Universitas PGRI;
4) Senat Fakultas adalah Senat Fakultas di lingkungan Universitas PGRI Semarang;
5) Wakil Rektor adalah Wakil Rektor di lingkungan Universitas PGRI Semarang;
6) Dekan adalah Dekan di lingkungan Universitas PGRI Semarang;
7) Wakil Dekan adalah Wakil Dekan di lingkungan Universitas PGRI Semarang;
8) Ketua Program Studi adalah Ketua Program Studi di lingkungan Universitas PGRI Semarang;
9) Sekretaris Program Studi adalah Sekretaris Program Studi di lingkungan Universitas PGRI

Semarang;
10) Dosen Tetap Universitas PGRI Semarang adalah Dosen Tetap Yayasan/Dosen Dpk;
11) Panitia Pemilihan Wakil Rektor adalah Panitia yang diangkat oleh Rektor melalui Surat

Keputusan Rektor;
12) Panitia Pemilihan Dekan adalah Panitia yang diangkat oleh Rektor melalui Surat Keputusan

Rektor;
13) Panitia Pemilihan Wakil Dekan adalah Panitia yang diangkat oleh Dekan melalui Surat

Keputusan  Dekan;
14) Panitia Pemilihan Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi adalah Panitia yang

diangkat oleh Dekan melalui Surat Keputusan Dekan;
15) Pertimbangan Rektor bersama Senat Universitas adalah pemberian pertimbangan yang

diberikan oleh Rektor bersama Senat Universitas terhadap calon Wakil Rektor berdasarkan
aspek integritas, kemampuan, kepemimpinan, prestasi, dan moral/kejujuran;

16) Pertimbangan Rektor bersama Senat Fakultas adalah pemberian pertimbangan yang diberikan
oleh Rektor bersama Senat Fakultas terhadap calon Dekan berdasarkan aspek integritas,
kemampuan, kepemimpinan, prestasi, dan moral/kejujuran;

17) Pertimbangan Dekan bersama Senat Fakultas adalah pemberian pertimbangan yang diberikan
oleh Dekan bersama Senat Fakultas terhadap calon Wakil Dekan berdasarkan aspek integritas,
kemampuan, kepemimpinan, prestasi, dan moral/kejujuran;

18) Pertimbangan Dekan bersama Dosen Program Studi adalah pemberian pertimbangan yang
diberikan oleh Dekan bersama dosen Program Studi terhadap calon Ketua Program Studi dan
Sekretaris Program Studi berdasarkan aspek integritas, kemampuan, kepemimpinan, prestasi,
dan moral/kejujuran;

19) Masa jabatan adalah lama waktu menjabat jabatan struktural Wakil Rektor, Dekan, Wakil
Dekan, Ketua Program Studi, dan Sekretaris Program Studi baik penuh waktu (4 tahun) atau
paruh waktu;

20) Pejabat struktural yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai
1 (satu) kali masa jabatan;

21) Pejabat Struktural adalah pejabat di lingkungan Universitas PGRI Semarang baik dosen yang
diberi tugas tambahan maupun administrasi.
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BAB II
PERSYARATAN

Bagian Kesatu
Syarat Umum

Pasal 2

Syarat Umum :
1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2) Warga Negara Indonesia yang berjiwa Pancasila;
3) Sehat jasmani dan rohani;
4) Anggota PGRI;
5) Memiliki nilai DP3 terakhir rata-rata “Baik” dengan nilai kesetiaan “Amat Baik”
6) Untuk Wakil Rektor, tidak sedang menjabat Wakil Rektor dalam bidang apapun untuk yang

ke-2 (dua) secara berturut-turut;
7) Untuk Dekan, tidak sedang menjabat Dekan untuk yang ke-2 (dua) secara berturut-turut;
8) Untuk Wakil Dekan, tidak sedang menjabat Wakil Dekan dalam bidang apapun untuk yang

ke-2 (dua) secara berturut-turut;
9) Untuk Ketua Program Studi, tidak sedang menjabat Ketua Program Studi untuk yang ke-2

(dua) secara berturut-turut;
10) Untuk Sekretaris Program Studi, tidak sedang menjabat Sekretaris Program Studi untuk yang

ke-2 (dua) secara berturut-turut;
11) Tidak sedang dalam status Tugas Belajar
12) Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau swasta;
13) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun atau lebih;

14) Tidak pernah diberhentikan dari jabatan organisasi/lembaga non pemerintah karena melakukan
perbuatan tercela;

15) Loyal terhadap Universitas PGRI Semarang, YPLP PT PGRI Semarang, dan PGRI;
16) Sanggup dengan tulus ikhlas untuk menjaga dan mengembangkan kebesaran, harkat dan

martabat PGRI, serta memberikan dukungan terhadap segala bentuk perjuangan PGRI;
17) Sanggup bekerja sama dengan Rektor.

Bagian Kedua
Wakil Rektor

Pasal 3

Syarat Khusus :
1) Akademik :

a) Kualifikasi jenjang pendidikan serendah-rendahnya Magister (S2);
b) Jabatan Fungsional Akademik serendah-rendahnya Lektor IIIc;
c) Memiliki Sertifikat Pendidik (Serdik)

2) Administrasi :
a) Dosen tetap Yayasan/Dosen Dpk yang telah bekerja di Universitas PGRI Semarang

sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun;
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b) Anggota PGRI;
c) Pada saat dilantik usia paling tinggi 61 tahun;
d) DP3 terakhir nilai rata-rata “Baik” dengan nilai kesetiaan “Amat Baik”;
e) Bagi dosen PNS Dpk memperoleh persetujuan dari Kopertis Wilayah VI Jawa Tengah;
f) Tidak merangkap sebagai pimpinan dan/atau menduduki jabatan struktural pada perguruan

tinggi dan/atau lembaga pemerintah/swasta, atau bersedia mengundurkan diri dari
jabatannya bagi yang menjabat;

g) Pernah menjadi pejabat struktural di Universitas PGRI Semarang;
h) Sanggup melaksanakan tugas penuh waktu;
i) Sanggup menandatangani dan melaksanakan Pakta Integritas (bermeterai);
j) Sanggup menaati AD/ART PGRI, AD/ART  YPLP PT PGRI Semarang dan Statuta

Universitas PGRI Semarang;
k) Sejak dilantik tidak merangkap Pengurus YPLP PT PGRI  Semarang;
l) Sanggup mengimplementasikan visi, misi, dan program kerja Universitas PGRI Semarang.

3) Program Kerja :
a) Membuat program kerja;
b) Menyampaikan paparan program kerja.

Bagian Ketiga
Dekan
Pasal 4

Syarat Khusus :
1) Akademik :

a) Kualifikasi jenjang pendidikan serendah-rendahnya Magister (S2);
b) Jabatan Fungsional Akademik serendah-rendahnya Lektor IIIc;
c) Memiliki Sertifikat Pendidik (Serdik).

2) Administrasi :
a) Dosen tetap Yayasan/Dosen Dpk yang telah bekerja di Universitas PGRI Semarang

sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun;
b) Anggota PGRI;
c) Pada saat dilantik usia paling tinggi 61 tahun;
d) DP3 terakhir nilai rata-rata “Baik” dengan nilai kesetiaan “Amat Baik”;
e) Bagi dosen PNS Dpk memperoleh persetujuan dari Kopertis Wilayah VI Jawa Tengah;
f) Tidak merangkap sebagai pimpinan dan/atau menduduki jabatan struktural pada perguruan

tinggi lain dan/atau lembaga pemerintah/swasta, atau bersedia mengundurkan diri dari
jabatannya bagi yang menjabat;

g) Pernah menjadi pejabat struktural di Universitas PGRI Semarang;
h) Sanggup melaksanakan tugas penuh waktu;
i) Sanggup menandatangani dan melaksanakan Pakta Integritas (bermeterai);
j) Sanggup menaati AD/ART PGRI, AD/ART YPLP PT PGRI Semarang, dan Statuta

Universitas PGRI Semarang;
k) Sejak dilantik tidak merangkap Pengurus YPLP PT PGRI  Semarang;
l) Sanggup mengimplementasikan visi, misi, dan program kerja Universitas PGRI Semarang

serta Fakultas.
3) Visi, Misi, dan Program Kerja :

a) Membuat visi, misi, dan program kerja;
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b) Menyampaikan paparan visi, misi dan program kerja

Bagian Keempat
Wakil Dekan

Pasal 5

Syarat Khusus :
1) Akademik :

a) Kualifikasi jenjang pendidikan serendah-rendahnya Magister (S2);
b) Jabatan Fungsional Akademik serendah-rendahnya Lektor  IIIc;
c) Memiliki Sertifikat Pendidik (Serdik).

2) Administrasi :
a) Dosen tetap Yayasan/Dosen Dpk yang telah bekerja di Universitas PGRI Semarang

sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun;
b) Anggota PGRI;
c) Pada saat dilantik usia paling tinggi 61 tahun;
d) DP3 terakhir rata-rata “Baik” dengan nilai kesetiaan “Amat Baik”;
e) Bagi dosen PNS Dpk memperoleh persetujuan dari Kopertis Wilayah VI Jawa Tengah;
f) Tidak merangkap sebagai pimpinan dan/atau menduduki jabatan struktural pada Perguruan

Tinggi dan/atau lembaga pemerintah/swasta, atau bersedia mengundurkan diri dari
jabatannya bagi yang menjabat;

g) Sanggup melaksanakan tugas penuh waktu;
h) Sanggup menandatangani dan melaksanakan Pakta Integritas (bermeterai);
i) Sanggup menaati AD/ART PGRI, AD/ART YPLP PT PGRI Semarang, dan Statuta

Universitas PGRI Semarang;
j) Sejak dilantik tidak merangkap Pengurus YPLP PT PGRI  Semarang;
k) Sanggup mengimplementasikan visi, misi, dan program kerja Universitas PGRI Semarang

serta Fakultas.
3) Program Kerja :

a) Membuat program kerja;
b) Menyampaikan paparan program kerja.

Bagian Kelima
Ketua dan Sekretaris Program Studi

Pasal 6

Syarat Khusus :
1) Akademik :

a) Kualifikasi jenjang pendidikan serendah-rendahnya Magister (S2);
b) Jabatan Fungsional Akademik serendah-rendahnya Asisten Ahli IIIb.
c) Memiliki Sertifikat Pendidik (Serdik).

2) Administrasi :
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a) Dosen tetap Yayasan/Dosen Dpk yang telah bekerja di Universitas PGRI Semarang
sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun, dan jika tidak ada yang memenuhi syarat atau
memenuhi tetapi tidak mendaftarkan diri, persyaratan dapat diturunkan setahun lebih
rendah dan seterusnya hingga ditemukan calon;

b) Anggota PGRI;
c) Pada saat dilantik usia paling tinggi 61 tahun;
d) DP3 terakhir rata-rata “Baik” dengan nilai kesetiaan “Amat Baik”;
e) Bagi dosen PNS Dpk memperoleh persetujuan dari Kopertis Wilayah VI Jawa Tengah;
f) Tidak sedang merangkap sebagai pimpinan dan/atau menduduki jabatan struktural pada

Perguruan Tinggi dan/atau lembaga pemerintah/swasta, atau bersedia mengundurkan diri
dari jabatannya bagi yang menjabat;

g) Sanggup melaksanakan tugas penuh waktu;
h) Sanggup menandatangani dan melaksanakan Pakta Integritas (bermeterai);
i) Sanggup menaati AD/ART PGRI, AD/ART YPLP PT PGRI Semarang, dan Statuta

Universitas PGRI Semarang;
j) Sejak dilantik tidak merangkap Pengurus YPLP PT PGRI;
k) Sanggup mengimplementasikan visi, misi, dan program kerja Universitas PGRI Semarang

serta Fakultas.
3) Program Kerja :

Bagi Ketua Program Studi:
a) Membuat program kerja;
b) Menyampaikan paparan program kerja.

BAB III
TAHAP PENJARINGAN

Bagian Kesatu
Wakil Rektor

Pasal 7

Tata Cara  Penjaringan diatur sebagai berikut :
1) Panitia Pencalonan dan Pemilihan Wakil Rektor mensosialisasikan mekanisme, persyaratan,

tata cara pemilihan Wakil Rektor, dan jadwal pelaksanaannya kepada dosen, karyawan,
mahasiswa, dan alumni Universitas PGRI Semarang, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari
setelah Panitia ditetapkan;

2) Panitia Pemilihan Wakil Rektor mengirim formulir pencalonan sebagai calon Wakil Rektor
kepada dosen yang memenuhi persyaratan, selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah
sosialisasi dilakukan;

3) Dosen yang memenuhi persyaratan dan mencalonkan sebagai Wakil Rektor, mengembalikan
formulir pencalonan kepada panitia pemilihan sesuai jadwal yang ditetapkan, dengan
melampirkan :
a) Formulir pencalonan yang ditandatangani oleh calon yang bersangkutan;
b) Fotokopi Ijazah terakhir;
c) Fotokopi SK jabatan fungsional akademik dan pangkat golongan/ruang terakhir;
d) Fotokopi Kartu Anggota PGRI;
e) Fotokopi DP3 terakhir;
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f) Fotokopi KTP yang masih berlaku;
g) Surat persetujuan dari Kopertis Wilayah VI bagi yang berstatus PNS (dapat diserahkan

setelah terpilih);
h) Surat pernyataan sanggup melaksanakan tugas penuh waktu;
i) Surat pernyataan sanggup menaati AD/ART PGRI, YPLP PT PGRI Semarang, dan

Statuta Universitas PGRI Semarang;
j) Surat pernyataan tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai

negeri atau swasta;
k) Surat pernyataan tidak pernah diberhentikan dari jabatan struktural, lembaga pemerintah

atau non pemerintah, dan organisasi lain karena melakukan perbuatan tercela;
l) Surat pernyataan loyal terhadap Universitas PGRI Semarang, YPLP PT PGRI Semarang,

dan PGRI;
m) Selama menjadi Wakil Rektor sanggup dengan tulus ikhlas untuk menjaga dan

mengembangkan kebesaran, harkat, dan martabat PGRI serta memberikan dukungan
terhadap segala bentuk perjuangan PGRI (dengan surat pernyataan bermeterai);

n) Surat Pernyataan Kesanggupan Bekerja Sama dengan Rektor;
o) Surat Pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pejabat

struktural atau, pengurus YPLP PT PGRI Semarang bagi yang menjabat, apabila terpilih
sebagai Wakil Rektor;

p) Foto 4x6 berwarna sebanyak 4 lembar;
q) Surat Keterangan Sehat dari dokter;
r) Daftar Riwayat Hidup.

4) Panitia Pencalonan dan Pemilihan Wakil Rektor melakukan penelitian persyaratan
administrasi bakal calon Wakil Rektor yang mendaftarkan diri dengan meneliti berkas,
klarifikasi pada instansi terkait dan masyarakat, selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah
penutupan pendaftaran;

5) Panitia Penalonan dan Pemilihan Wakil  Rektor melaporkan hasil penelitian bakal calon
Wakil Rektor kepada Rektor, selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah pemeriksaan dan
penelitian berkas dilakukan;

6) Rektor menetapkan bakal calon Wakil Rektor yang memenuhi syarat menjadi calon
sementara, selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah laporan hasil penelitian berkas
disampaikan oleh Panitia;

7) Dalam hal tidak ada bakal calon Wakil Rektor yang mendaftarkan diri, Rektor menunjuk
sebanyak-banyaknya 3 orang bakal calon untuk ditetapkan sebagai calon sementara Wakil
Rektor;

8) Rektor menetapkan calon sementara Wakil Rektor sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang calon
pada masing-masing bidang, dan apabila terdapat lebih dari 3 (tiga) calon pada masing-
masing bidang, Rektor memilih 3 (tiga) diantaranya, selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah
penetapan bakal calon Wakil Rektor dilakukan;

9) Panitia Pemilihan Wakil Rektor mengumumkan calon sementara Wakil Rektor secara luas
kepada civitas akademika, selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah penetapan calon
sementara Wakil Rektor oleh Rektor;

10) Dosen, karyawan, alumni, dan mahasiswa yang akan memberikan masukan tentang calon
sementara Wakil Rektor dengan cara mengirimkan masukan secara tertutup pada Rektor
melalui Panitia Pemilihan Wakil Rektor dan diberikan kesempatan selama 3 (tiga) hari setelah
pengumuman calon sementara Wakil Rektor;
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11) Rektor setelah melakukan pertimbangan menetapkan calon sementara Wakil Rektor menjadi
calon tetap Wakil Rektor, selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah pemberian masukan bagi
calon sementara Wakil Rektor ditutup;

12) Panitia Pemilihan Wakil Rektor mengumumkan calon tetap Wakil Rektor secara luas kepada
civitas akademika, selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah penetapan calon tetap Wakil
Rektor dilakukan.

Bagian Kedua
Dekan
Pasal 8

Tata Cara  Penjaringan diatur sebagai berikut :
1) Panitia Pencalonan dan Pemilihan Dekan mensosialisasikan mekanisme, persyaratan, dan tata

cara pemilihan Dekan, dan jadwal pelaksanaannya kepada dosen, karyawan, mahasiswa
fakultas, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Panitia ditetapkan;

2) Panitia Pencalonan dan Pemilihan Dekan mengirim formulir pencalonan sebagai calon Dekan
kepada dosen yang memenuhi persyaratan, selambat-lambatnya (2) dua hari setelah sosialisasi
dilakukan;

3) Dosen yang memenuhi persyaratan dan mencalonkan sebagai Dekan, mengembalikan formulir
pencalonan kepada panitia pemilihan sesuai jadwal yang ditetapkan, dengan melampirkan :

a) Formulir pencalonan yang ditanda tangani oleh calon yang bersangkutan;
b) Fotokopi Ijazah terakhir;
c) Fotokopi SK Jabatan fungsional akademik dan pangkat golongan/ruang terakhir;
d) Fotokopi kartu anggota PGRI;
e) Fotokopi DP3 terakhir;
f) Fotokopi KTP yang masih berlaku;
g) Surat persetujuan dari Kopertis Wilayah VI bagi yang berstatus PNS (dapat diserahkan

setelah terpilih);
h) Surat pernyataan sanggup melaksanakan tugas penuh waktu;
i) Sanggup menandatangani dan melaksanakan Pakta Integritas (bermeterai);
j) Surat pernyataan sanggup menaati AD/ART PGRI, YPLP PT PGRI Semarang, dan

Statuta Universitas PGRI Semarang;
k) Surat pernyataan tidak pernah diberhentikan dari jabatan struktural, lembaga

pemerintah atau non pemerintah, dan organisasi lain karena melakukan perbuatan
tercela;

l) Surat pernyataan loyal terhadap Universitas PGRI Semarang, YPLP PT PGRI, dan
PGRI;

m) Selama menjadi Dekan sanggup dengan tulus ikhlas untuk menjaga dan
mengembangkan kebesaran, harkat, dan martabat PGRI serta memberikan dukungan
terhadap segala bentuk perjuangan PGRI dibuktikan dengan surat pernyataan
bermeterai;

n) Surat Pernyataan Kesanggupan Bekerja Sama dengan Pimpinan Universitas;
o) Surat Pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pejabat

struktural atau, pengurus YPLP PT PGRI Semarang bagi yang menjabat, apabila
terpilih sebagai Dekan;

p) Foto 4x6 berwarna sebanyak 4 lembar;
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q) Surat Keterangan Sehat dari dokter;
r) Daftar Riwayat Hidup.

4) Panitia Pemilihan Dekan melakukan penelitian persyaratan administrasi bakal calon Dekan
yang mendaftarkan diri dengan meneliti berkas, klarifikasi pada instansi terkait dan
masyarakat, selambat-lambatnya (2) dua hari setelah penutupan pendaftaran;

5) Panitia Pemilihan Dekan melaporkan hasil penelitian bakal calon Dekan kepada Rektor,
selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah pemeriksaan dan penelitian berkas dilakukan;

6) Rektor menetapkan bakal calon Dekan yang memenuhi syarat menjadi calon sementara,
selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah laporan hasil penelitian berkas disampaikan oleh
Panitia;

7) Dalam hal tidak ada bakal calon Dekan yang mendaftarkan diri, Rektor menunjuk sebanyak-
banyaknya 3 (tiga) orang bakal calon untuk ditetapkan sebagai calon sementara Dekan;

8) Rektor menetapkan calon sementara Dekan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang calon,
selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah penetapan bakal calon Dekan dilakukan;

9) Panitia Pemilihan Dekan mengumumkan calon sementara Dekan secara luas kepada civitas
akademika fakultas, selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah penetapan calon sementara
Dekan oleh Rektor;

10) Dosen, karyawan, dan mahasiswa fakultas yang akan memberikan masukan tentang calon
sementara Dekan dengan cara mengirimkan masukan secara tertutup pada Rektor melalui
Panitia Pemilihan Dekan  dan diberikan kesempatan selama 3 (tiga) hari setelah pengumuman
calon sementara Dekan;

11) Rektor setelah melakukan pertimbangan menetapkan calon sementara Dekan menjadi calon
tetap Dekan, selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah pemberian masukan bagi calon
sementara Dekan ditutup;

12) Panitia Pemilihan Dekan mengumumkan calon tetap Dekan secara luas kepada civitas
akademika fakultas, selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah penetapan calon tetap Dekan
dilakukan.

Bagian Ketiga
Wakil Dekan

Pasal 9

Tata Cara  Penjaringan diatur sebagai berikut :
1) Panitia PPencalonan dan Pemilihan Wakil Dekan mensosialisasikan mekanisme, persyaratan,

tata cara pemilihan Wakil Dekan, dan jadwal pelaksanaannya kepada dosen, karyawan,
mahasiswa, dan alumni Universitas PGRI Semarang, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja
setelah Panitia ditetapkan;

2) Panitia Pencalonan dan Pemilihan Wakil Dekan mengirim formulir pencalonan sebagai calon
Wakil Dekan  kepada dosen yang memenuhi persyaratan, selambat-lambatnya 2 (dua) hari
setelah sosialisasi dilakukan;

3) Dosen yang memenuhi persyaratan dan bersedia dicalonkan sebagai Wakil Dekan,
mengembalikan formulir pencalonan kepada panitia pemilihan sesuai jadwal yang ditetapkan,
dengan melampirkan :

a) Formulir pencalonan yang ditandatangani oleh calon yang bersangkutan;
b) Fotokopi Ijazah terakhir;
c) Fotokopi SK Jabatan fungsional akademik dan pangkat golongan/ruang terakhir;
d) Fotokopi Kartu Anggota PGRI;
e) Fotokopi DP3 terakhir;
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f) Fotokopi KTP yang masih berlaku;
g) Surat persetujuan dari Kopertis Wilayah VI bagi yang berstatus PNS (dapat diserahkan

setelah terpilih);
h) Surat pernyataan sanggup melaksanakan tugas penuh waktu;
i) Surat pernyataan sanggup menaati AD/ART PGRI, YPLP PT PGRI Semarang, dan

Statuta Universitas PGRI Semarang;
j) Surat pernyataan tidak pernah diberhentikan dari jabatan organisasi/lembaga non

pemerintah karena melakukan perbuatan tercela;
k) Surat pernyataan loyal terhadap Universitas PGRI Semarang, YPLP PT PGRI, dan

PGRI;
l) Surat pernyataan loyal terhadap Universitas PGRI Semarang, YPLP PT PGRI dan

PGRI;
m) Surat Pernyataan selama menjadi Wakil Dekan sanggup dengan tulus ikhlas untuk

menjaga dan mengembangkan kebesaran, harkat, dan martabat PGRI serta
memberikan dukungan terhadap segala bentuk perjuangan PGRI dibuktikan dengan
surat pernyataan bermeterai;

n) Surat Pernyataan Kesanggupan Bekerja Sama dengan Dekan;
o) Surat Pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pejabat

struktural atau, pengurus YPLP PT PGRI Semarang bagi yang menjabat, apabila
terpilih sebagai Wakil Dekan;

p) Foto 4x6 berwarna sebanyak 4 lembar;
q) Surat Keterangan Sehat dari dokter;
r) Daftar Riwayat Hidup.

4) Panitia Pemilihan Wakil Dekan melakukan penelitian persyaratan administrsi bakal calon
Wakil Dekan yang mendaftarkan diri dengan meneliti berkas, klarifikasi pada instansi terkait
dan masyarakat, selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah penutupan pendaftaran;

5) Panitia Pemilihan Wakil Dekan melaporkan hasil penelitian bakal calon Wakil Dekan  kepada
Dekan, selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah pemeriksaan dan penelitian berkas dilakukan;

6) Dekan menetapkan bakal calon Wakil Dekan yang memenuhi syarat menjadi calon
sementara, selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah laporan hasil penelitian berkas
disampaikan oleh Panitia;

7) Dalam hal tidak ada bakal calon Wakil Dekan yang mendaftarkan diri, Dekan menunjuk
sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang bakal calo pada masing-masing bidang  untuk ditetapkan
sebagai calon sementara Wakil Dekan;

8) Dekan menetapkan calon sementara Wakil Dekan sebanyak-banyaknya tiga (3) orang calon
pada masing-masing bidang, dan apabila terdapat lebih dari tiga (3) calon pada masing-
masing bidang, Dekan memilih tiga (3) di antaranya, selambat-lambatnya dua (2) hari setelah
penetapan bakal calon Wakil Dekan dilakukan;

9) Panitia Pemilihan Wakil Dekan  mengumumkan calon sementara Wakil Dekan secara luas
kepada civitas akademika di lingkungan fakultas masing-masing, selambat-lambatnya 1 (satu)
hari setelah penetapan calon sementara Wakil Dekan oleh Dekan;

10) Dosen, karyawan, dan mahasiswa Fakultas yang akan memberikan masukan tentang calon
sementara Wakil Dekan dengan cara mengirimkan masukan secara tertutup pada Dekan
melalui Panitia Pemilihan Wakil Dekan dan diberikan kesempatan selama 3 (tiga) hari setelah
pengumuman calon sementara Wakil Dekan;

11) Dekan  setelah melakukan pertimbangan menetapkan calon sementara Wakil Dekan menjadi
calon tetap Wakil Dekan, selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah pemberian masukan bagi
calon sementara Wakil Dekan  ditutup;
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12) Panitia Pemilihan Wakil Dekan mengumumkan calon tetap Wakil Dekan secara luas kepada
civitas akademika, selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah penetapan calon tetap Wakil
Dekan dilakukan.

Bagian Keempat
Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi

Pasal 10

Tata Cara Penjaringan dilakukan sebagai berikut :
1) Panitia Pencalonan dan Pemilihan Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi

mensosialisasikan mekanisme, persyaratan, tata cara pemilihan Ketua Program Studi dan
Sekretaris Program Studi, dan jadwal pelaksanaannya kepada dosen, karyawan, mahasiswa
program studi, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Panitia ditetapkan;

2) Panitia Pencalonan dan Pemilihan Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi
mengirim formulir pencalonan sebagai calon Ketua Program Studi dan Sekretaris Program
Studi kepada dosen yang memenuhi persyaratan, selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah
sosialisasi dilakukan;

3) Dosen yang memenuhi persyaratan dan mencalonkan sebagai Ketua Program Studi dan
Sekretaris Program Studi, mengembalikan formulir pencalonan kepada panitia pemilihan
sesuai jadwal yang ditetapkan, dengan melampirkan :

a) Formulir pencalonan yang ditandatangani oleh calon yang bersangkutan;
b) Fotokopi Ijazah terakhir;
c) Fotokopi SK Jabatan fungsional akademik dan pangkat golongan/ruang terakhir;
d) Fotokopi Kartu Anggota PGRI;
e) Fotokopi DP3 terakhir;
f) Fotokopi KTP yang masih berlaku;
g) Surat persetujuan dari Kopertis Wilayah VI bagi yang berstatus PNS (dapat diserahkan

setelah terpilih);
h) Surat pernyataan sanggup melaksanakan tugas penuh waktu;
i) Surat pernyataan sanggup menaati AD/ART PGRI, YPLP PT PGRI Semarang, dan

Statuta Universitas PGRI Semarang;
j) Surat pernyataan tidak pernah diberhentikan dari jabatan organisasi/lembaga non

pemerintah karena melakukan perbuatan tercela;
k) Surat pernyataan tidak pernah diberhentikan dari jabatan struktural, lembaga

pemerintah atau non pemerintah, dan organisasi lain karena melakukan perbuatan
tercela;

l) Surat pernyataan loyal terhadap Universitas PGRI Semarang, YPLP PT PGRI, dan
PGRI;

m) Selama menjadi menjadi Ketua Program Studi atau Sekretaris Program Studi sanggup
dengan tulus ikhlas untuk menjaga dan mengembangkan kebesaran, harkat, dan
martabat PGRI serta memberikan dukungan terhadap segala bentuk perjuangan PGRI
ditunjukkan dengan surat pernyataan bermeterai ;

n) Surat Pernyataan Kesanggupan Bekerjasama dengan Pimpinan Fakultas;
o) Surat Pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pejabat

struktural, pengurus YPLP PT PGRI Semarang bagi yang menjabat, apabila terpilih
sebagai Ketua Program Studi atau Sekretaris Program Studi;
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p) Foto 4x6 berwarna sebanyak 4 lembar;
q) Surat Keterangan Sehat dari dokter;
r) Daftar Riwayat Hidup.

4) Panitia Pemilihan Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi melakukan penelitian
persyaratan administrasi bakal calon Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi yang
mendaftarkan diri dengan meneliti berkas, klarifikasi pada instansi terkait dan masyarakat,
selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah penutupan pendaftaran;

5) Panitia Pemilihan Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi melaporkan hasil
penelitian bakal calon Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi  kepada Dekan,
selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah pemeriksaan dan penelitian berkas dilakukan;

6) Dekan menetapkan bakal calon Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi yang
memenuhi syarat menjadi calon sementara, selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah laporan
hasil penelitian berkas disampaikan oleh Panitia;

7) Dalam hal tidak ada bakal calon Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi yang
mendaftarkan diri, Dekan menunjuk sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang bakal calon untuk
ditettapkan sebagai calon sementara Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi;

8) Dekan menetapkan calon sementara Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi
sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang calon, selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah penetapan
bakal calon Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi;

9) Panitia Pemilihan Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi  mengumumkan calon
sementara Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi secara luas kepada civitas
akademika program studi, selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah penetapan calon sementara
Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi;

10) Dosen, karyawan, dan mahasiswa program studi yang akan memberikan masukan tentang
calon sementara Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi dengan cara mengirimkan
masukan secara tertutup pada Dekan melalui Panitia Pemilihan Ketua Program Studi dan
Sekretaris Program Studi dan diberikan kesempatan selama 3 (tiga) hari setelah pengumuman
calon sementara Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi;

11) Dekan setelah melakukan pertimbangan menetapkan calon sementara Ketua Program Studi
dan Sekretaris Program Studi  menjadi calon tetap Ketua Program Studi dan Sekretaris
Program Studi, selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah pemberian masukan bagi calon
sementara Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi  ditutup;

12) Panitia Pemilihan Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi mengumumkan calon
tetap Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi secara luas kepada civitas akademika,
selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah penetapan calon tetap Ketua Program Studi dan
Sekretaris Program Studi dilakukan.

BAB IV
TAHAP PEMBERIAN PERTIMBANGAN

Bagian Kesatu
Wakil Rektor

Pasal 11

Rektor menyampaikan calon tetap Wakil Rektor kepada Senat Universitas PGRI Semarang untuk
mendapatkan pertimbangan dengan cara sebagai berikut :
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1) Pertimbangan dilakukan dengan mengedepankan nilai-nilai kebenaran, kejujuran, objektivitas,
dan tanggung jawab;

2) Pertimbangan atas calon tetap Wakil Rektor meliputi integritas, kemampuan, kepemimpinan,
prestasi, dan moral/kejujuran;

3) Pertimbangan dilakukan melalui :
a) Pemberian suara kepada salah satu calon;
b) Pemberian penilaian kualitatif secara tertutup terhadap semua calon.

4) Pertimbangan diberikan melalui acara Rapat Senat Universitas yang prosesnya dilakukan
sebagai berikut:

a) Undangan rapat senat sudah diterima anggota sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari
sebelum pelaksanaan, dengan mencantumkan acara dan nama calon Wakil Rektor;

b) Rapat Senat Universitas dihadiri oleh anggota sekurang-kurangnya separuh lebih satu.
Apabila tidak memenuhi quorum, rapat tetap dilaksanakan;

c) Rapat Senat Universitas dipimpin oleh Ketua, dengan ketentuan apabila Ketua
berhalangan hadir, Rapat dipimpin oleh Sekretaris, dan apabila Sekretaris berhalangan
hadir atau menjadi salah satu calon Wakil Rektor, maka rapat dipimpin oleh pimpinan
yang dipilih dari salah satu anggota yang dipilih oleh dan dari anggota Senat yang
hadir;

d) Rapat Senat Universitas dilaksanakan dengan acara tunggal untuk memberikan
pertimbangan tentang calon tetap Wakil Rektor Universitas PGRI Semarang, yang
diselenggarakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah acara Paparan Program Kerja
Wakil Rektor dilakukan;

e) Pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf (a) dilakukan
melalui pemungutan suara  dengan ketentuan :
a. Senat Universitas memiliki 65 % (enam puluh lima persen) suara;
b. Rektor memiliki 35 % (tiga puluh lima persen) suara.

f) Pemberian suara dilakukan dengan cara melingkari nomor urut salah satu calon tetap
Wakil Rektor untuk setiap bidangnya oleh masing-masing anggota senat universitas
yang hadir dan Rektor atau yang mewakili sesuai ketentuan yang telah ditetapkan;

g) Pemberian penilaian kualitatif terhadap semua calon dilakukan dengan menuliskan
penilaian secara kualitatif oleh masing-masing anggota senat universitas yang hadir
sesuai ketentuan yang telah ditetapkan;

h) Pertimbangan senat melalui penilaian kualitatif oleh masing-masing anggota senat
dimasukkan dalam sampul tertutup dan disampaikan bersama pertimbangan kuantitatif
kepada Rektor melalui Ketua Senat pada jam dan hari tersebut setelah rapat senat
Universitas ditutup, disertai Berita Acara Rapat Senat Universitas dan Daftar Hadir
Rapat Senat Universitas.

i) Wakil Rektor terpilih adalah calon Wakil Rektor yang memperoleh suara terbanyak.

Bagian Kedua
Dekan

Pasal 12

Rektor menyampaikan nama calon Dekan kepada senat fakultas untuk mendapatkan pertimbangan ,
dengan proses sebagai berikut :

1) Pertimbangan dilakukan dengan mengedepankan nilai-nilai kebenaran, kejujuran, objektifitas,
dan tanggung jawab;
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2) Pertimbangan atas calon tetap meliputi integritas, kemampuan, kepemimpinan, prestasi, dan
moral/kejujuran;

3) Pertimbangan dilakukan melalui :
a) Pemberian suara kepada salah satu calon tetap;
b) Pemberian penilaian kualitatif secara tertutup terhadap semua calon tetap.

4) Pertimbangan diberikan melalui acara Rapat Senat Fakultas yang dihadiri oleh Rektor atau
yang mewakili, dengan pelaksanaan sebagai berikut :
a) Undangan rapat senat sudah diterima anggota sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum

pelaksanaan, dengan mencantumkan acara dan nama calon Dekan;
b) Rapat Senat Fakultas dihadiri oleh anggota sekurang-kurangnya separuh lebih satu.

Apabila tidak memenuhi quorum, rapat ditunda 1 (satu) jam. Apabila setelah diperpanjang
1 (satu) jam belum juga memenuhi quorum, rapat tetap dilaksanakan;

c) Rapat Senat Fakultas dipimpin oleh Ketua, dengan ketentuan apabila Ketua berhalangan
hadir, atau menjadi salah satu calon tetap Dekan, rapat dipimpin oleh Sekretaris dan
apabila Sekretaris berhalangan hadir atau menjadi salah satu calon tetap Dekan, maka
rapat dipimpin oleh pimpinan yang dipilih dari salah satu anggota yang dipilih oleh dan
dari anggota Senat  yang hadir;

d) Rapat Senat Fakultas dilaksanakan dengan acara tunggal untuk  memberikan pertimbangan
tentang calon tetap Dekan, yang diselenggarakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah
acara Paparan Visi, Misi, dan Program Kerja Dekan dilakukan;

e) Pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf (a) dilakukan melalui
pemungutan suara dengan ketentuan :
a. Senat fakultas  memiliki 65 % (enam puluh lima persen) suara;
b. Rektor memiliki 35 % (tiga puluh lima persen) suara.

f) Pemberian suara dilakukan dengan cara melingkari nomor urut salah satu calon tetap
Dekan oleh masing-masing anggota senat fakultas yang hadir dan Rektor atau yang
mewakili sesuai ketentuan yang telah ditetapkan;

g) Pemberian penilaian kualitatif terhadap semua calon tetap dilakukan dengan menuliskan
penilaian secara kualitatif oleh masing-masing anggota senat fakultas yang hadir dan
Rektor atau yang mewakili sesuai ketentuan yang telah ditetapkan;

h) Hasil pertimbangan senat melalui penilaian kualitatif oleh masing-masing anggota senat
dimasukkan dalam sampul tertutup dan disampaikan bersama pertimbangan kuantitatif
kepada Rektor melalui Ketua Senat pada jam dan hari tersebut setelah Rapat Senat
Fakultas ditutup, disertai Berita Acara Rapat Senat Fakultas dan Daftar Hadir Rapat Senat
Fakultas;

i) Dekan terpilih adalah calon Dekan yang memperoleh suara terbanyak.

Bagian Ketiga
Wakil Dekan

Pasal 13

Dekan menyampaikan nama calon tetap Wakil Dekan kepada senat fakultas untuk mendapatkan
pertimbangan, dengan proses sebagai berikut :

1) Pertimbangan dilakukan dengan mengedepankan nilai-nilai kebenaran, kejujuran, objektifitas,
dan tanggung jawab;

2) Pertimbangan atas calon tetap Wakil Dekan meliputi integritas, kemampuan, kepemimpinan,
prestasi, dan moral/kejujuran;
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3) Pertimbangan dilakukan melalui :
a) Pemberian suara kepada salah satu calon tetap;
b) Pemberian penilaian kualitatif secara tertutup terhadap semua calon tetap.

4) Pertimbangan diberikan melalui acara Rapat Senat Fakultas yang dihadiri oleh Dekan atau
yang mewakili, dengan pelaksanaan sebagai berikut:
a) Undangan rapat senat sudah diterima anggota sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum

pelaksanaan, dengan mencantumkan acara dan nama calon tetap Wakil Dekan;
b) Rapat Senat Fakultas dihadiri oleh anggota sekurang-kurangnya separuh lebih satu.

Apabila tidak memenuhi quorum, rapat ditunda 1 (satu) jam. Apabila setelah diperpanjang
1 (satu) jam belum juga memenuhi quorum, rapat tetap dilaksanakan;

c) Rapat Senat Fakultas dipimpin oleh Ketua, dengan ketentuan apabila Ketua berhalangan
hadir atau menjadi salah satu calon tetap Wakil Dekan, rapat dipimpin oleh Sekretaris dan
apabila Sekretaris berhalangan hadir atau menjadi salah satu calon tetap Wakil Dekan,
maka rapat dipimpin oleh pimpinan  yang dipilih dari salah satu anggota yang dipilih oleh
dan dari anggota Senat  yang hadir;

d) Rapat Senat Fakultas dilaksanakan dengan acara tunggal untuk  memberikan pertimbangan
tentang calon Wakil Dekan, yang diselenggarakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah
acara Paparan Program Kerja Wakil Dekan dilakukan;

e) Pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf (a) dilakukan melalui
pemungutan suara dengan ketentuan :
a. Senat fakultas memiliki 65 % (enam puluh lima persen) suara;
b. Dekan memiliki 35 % (tiga puluh lima persen) suara.

f) Pemberian suara dilakukan dengan cara melingkari nomor urut salah satu calon tetap
Wakil Dekan untuk setiap bidangnya oleh masing-masing anggota Senat Fakultas yang
hadir dan Dekan atau yang mewakili sesuai ketentuan yang telah ditetapkan;

g) Pemberian penilaian kualitatif terhadap semua calon tetap dilakukan dengan menuliskan
penilaian secara kualitatif oleh masing-masing anggota senat fakultas yang hadir dan
Dekan atau yang mewakili sesuai ketentuan yang telah ditetapkan;

h) Hasil Pertimbangan senat melalui penilaian kualitatif oleh masing-masing anggota senat
dimasukkan dalam sampul tertutup dan disampaikan bersama pertimbangan kuantitatif
kepada Dekan melalui Ketua Senat pada jam dan hari tersebut setelah Rapat Senat
Fakultas ditutup, disertai Berita Acara Rapat Senat Fakultas dan Daftar Hadir Rapat Senat
Fakultas;

i) Wakil Dekan terpilih adalah calon Wakil Dekan yang memperoleh suara terbanyak.

Bagian Keempat
Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi

Pasal 14

Dekan menyampaikan nama calon tetap Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi kepada
Dosen Tetap Program Studi untuk mendapatkan  pertimbangan dengan proses sebagai berikut :

1) Pertimbangan dilakukan dengan mengedepankan nilai-nilai kebenaran, kejujuran, objektifitas,
dan tanggung jawab;

2) Pertimbangan atas calon tetap Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi meliputi
integritas, kemampuan, kepemimpinan, prestasi, dan moral/kejujuran;

3) Pertimbangan dilakukan melalui :
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a) Pemberian suara kepada salah satu calon tetap;
b) Pemberian penilaian kualitatif secara tertutup terhadap semua calon tetap.

4) Pertimbangan diberikan melalui acara Rapat Dosen Program Studi yang dihadiri oleh Dekan
atau yang mewakili, dengan pelaksanaan sebagai berikut :
a) Undangan rapat dosen program studi sudah diterima dosen sekurang-kurangnya 3 (tiga)

hari sebelum pelaksanaan, dengan mencantumkan acara dan nama calon tetap Ketua
Program Studi dan Sekretaris Program Studi;

b) Rapat Dosen Program Studi dihadiri oleh anggota sekurang-kurangnya separuh lebih satu.
Apabila tidak memenuhi quorum, rapat ditunda 1 (satu) jam. Apabila setelah diperpanjang
1 (satu) jam belum juga memenuhi quorum, rapat tetap dilaksanakan;

c) Rapat Dosen Program Studi dipimpin oleh Ketua Program Studi, dengan ketentuan apabila
Ketua Program Studi berhalangan hadir atau menjadi salah satu calon tetap Ketua Program
Studi atau Sekretaris Program Studi, rapat dipimpin oleh Sekretaris Program Studi dan
apabila Sekretaris Program Studi  berhalangan hadir atau menjadi salah satu calon tetap
Ketua Program Studi atau Sekretaris Program Studi, maka rapat dipimpin oleh pimpinan
yang dipilih dari dosen Program Studi  yang hadir;

d) Rapat Dosen Program Studi dilaksanakan dengan acara tunggal untuk  memberikan
pertimbangan tentang calon tetap Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi, yang
diselenggarakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah acara Paparan Program Kerja
Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi dilakukan;

e) Pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf (a) dilakukan melalui
pemungutan suara  dengan ketentuan :
a. Dosen program studi memiliki 65 % (enam puluh lima persen) suara;
b. Dekan  memiliki 35 % (tiga puluh lima persen) suara.

f) Pemberian suara dilakukan dengan cara melingkari nomor urut salah satu calon tetap
Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi oleh masing-masing dosen Program
Studi yang hadir dan Dekan atau yang mewakili sesuai ketentuan yang telah ditetapkan;

g) Pemberian penilaian kualitatif terhadap semua calon tetap dilakukan dengan menuliskan
penilaian secara kualitatif oleh masing-masing dosen Program Studi yang hadir dan Dekan
atau yang mewakili sesuai ketentuan yang telah ditetapkan;

h) Hasil Pertimbangan Dosen Program Studi melalui penilaian kualitatif oleh masing-masing
dosen Program Studi dimasukkan dalam sampul tertutup dan disampaikan bersama
pertimbangan kuantitatif kepada Dekan melalui Pimpinan Rapat pada jam dan hari
tersebut setelah Rapat Dosen Program Studi ditutup, disertai Berita Acara Rapat Dosen
Program Studi dan Daftar Hadir Rapat Dosen Program Studi;

i) Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi terpilih adalah calon Ketua Program
Studi dan Sekretaris Program Studi yang memperoleh suara terbanyak.

BAB V
TAHAP PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

Bagian Kesatu
Wakil Rektor

Pasal 15

Rektor setelah mempertimbangkan hasil pertimbangan melalui pemberian suara dan penilaian
kualitatif Senat Universitas, serta berkonsultasi dengan Yayasan, menetapkan seorang Wakil Rektor
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pada masing-masing bidang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah rapat pemberian
pertimbangan Senat Universitas selesai dilaksanakan.

Bagian Kedua
Dekan

Pasal 16

Rektor setelah mempertimbangkan hasil pertimbangan melalui pemberian suara dan penilaian
kualitatif Senat Fakultas dan Dekan, serta berkonsultasi dengan Yayasan, menetapkan seorang Dekan
selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah rapat pemberian pertimbangan Senat Fakultas selesai
dilaksanakan.

Bagian Ketiga
Wakil Dekan

Pasal 17

Rektor setelah mempertimbangkan hasil pertimbangan melalui pemberian suara dan penilaian
kualitatif Senat Fakultas, menetapkan seorang Wakil Dekan pada masing-masing bidang selambat-
lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah rapat pemberian pertimbangan Senat Fakultas selesai
dilaksanakan.

Bagian Keempat
Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi

Pasal 18

Rektor setelah mempertimbangkan hasil pertimbangan melalui pemberian suara dan penilaian
kualitatif Dosen Program Studi dan Dekan, menetapkan Ketua Program Studi dan Sekretaris Program
Studi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah rapat pemberian pertimbangan Dosen Program
Studi selesai dilaksanakan.

BAB VI
PELANTIKAN

Bagian Kesatu
Wakil Rektor

Pasal 19

Wakil Rektor dilantik oleh Rektor dengan Surat Keputusan Rektor selambat-lambatnya 3 (tiga) hari
kerja setelah penetapan Wakil Rektor pada masing-masing bidang.

Bagian Kedua
Dekan

Pasal 20

Dekan dilantik oleh Rektor dengan Surat Keputusan Rektor selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja
setelah penetapan Dekan.
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Bagian Ketiga
Wakil Dekan

Pasal 21

Wakil Dekan dilantik oleh Rektor dengan Surat Keputusan Rektor selambat-lambatnya 3 (tiga) hari
kerja setelah penetapan Wakil Dekan pada masing-masing bidang

Bagian Keempat.
Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi

Pasal 22

Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi dilantik oleh Rektor dengan Surat Keputusan
Rektor selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan Ketua Program Studi dan Sekretaris
Program Studi.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 23

Untuk pertama kali Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi, dan Sekretaris Proram
Studi diangkat dan ditetapkan oleh Rektor

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 24

Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal: 5 Januari 2015
Rektor,

Dr. Muhdi, S.H., M.Hum.
NPP 896201055

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1  Ketua Pengurus PGRI Provinsi Jawa Tengah
2. Ketua YPLP PT PGRI Semarang
3. Wakil Rektor
4. Dekan
5. Direktur Program Pascasarjana
6. Ketua Lembaga
7. Kepala Badan
8. Kepala UPT
9. Kepala Biro

di lingkungan Universitas PGRI Semarang


