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PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

NOMOR 28 TAHUN 2OI4

TENTANG

TATACARA PENGANGKATAN DOSEN DALAM TUGAS TAMBAHAN

DBNGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS NEGBRi MALANG

Menimbang a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam
Bab V Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudaya_
an Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas
Negeri Malang dan Bab II peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata
Kerja Universitas Negeri Malang, diperlukan tatacara
pengangkatan dosen dalam tugas tambahan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan peraturan
Rektor tentang Tatacara Pengangkatan Dosen dalam
Tugas Tambahan.

Undang-Undang. Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional {Lembaran 

.Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a301);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2An Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OI4 Tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor Sa9\;
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, pemiridahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a2$);
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2OI4 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

Mengingat : 1.

b.

2.

oJ.

4.

5,



Memperhatikan :

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 13 Tahun 2OI2 tentang pemberian Kuasa dan
Delegasi Wewenang pelaksanaan Kegiatan
Administrasi Kepegawaian Kepada pejabat Tertentu di
Lingkungan Kementerian pendidikan dan
Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 4I2);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata
Kerl'a Universitas Negeri Malang (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 201,2 Nomor a9e;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas
Negeri lr4alang (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 1136);

9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan
Tinggi Nomor 248/}/rPK.A4/Kpl2Ot4 tentang
Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang;

10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279 /KMK.05/
2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang
pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai
Instansi Pemerintah yang Menerapkan pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum;

11. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
13 Tahun 2002 tentang Ketentuan pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2OOO
tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam
Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2AO2.

Hasil Rapat Pimpinan Universitas Negeri Malang tanggal
11 Desember 2A14

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN REKTOR UNIVBRSITAS NEGERI MALANG
TENTANG TATACARA PENGANGKATAN DOSEN DALAM
TUGAS TAMBAHAN.

Bab I
Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:
1. universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut uM, adalah

perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik
dan pendidikan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, dan/atau olahraga, serta jika memenuhi sya?at dapat
menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan uM dengan tugas utama
mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga melalui pendidikan,
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.



3. Tugas Tambahan adalah tugas selain kegiatan tridarma perguruan tinggi
yang meliputi wakil rektor, dekan, wakil dekan, direktur pascasarjana,
wakil direktur pascasarjana, ketua lembaga, sekretaris lembaga, kepala
pusat pada lembaga, ketua jurusan, sekretaris jurusan, koordinator
program studi, kepala laboratorium/bengkel/ studio, pejabat Unit
Pelaksana Teknis, direktur Hubungan Internasional, dan pejabat Satuan
Pengawasan Internal.

4. Sivitas akademika UM adalah satuan masyarakat akademik yang terdiri
atas dosen dan mahasiswa UIVI.

5. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat -vang mengabdikan diri
dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan tridharma UM.

6. Rektor adaiah Rektor UM.

' Bab II
Persyaratan Dosen untuk Dapat Diberi Tugas Tambahan

Pasal 2

(1) Dosen di lingkungan UM yang memenuhi persyaratan dapat diberi tugas
tambahan.

(2) Persyaratan dosen untuk dapat diberi tugas tambahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. sebagai pegawai negeri sipil;
b. beriman dan bertaqwa kepada Trrhan Yang Maha Esa;
c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat ditetapkan oleh

pejabat yang berwenang mengangkat;
d. berpendidikan:

1. doktor (S3) bagi wakil rektor, dekan, wakil dekan, ketua lembaga,
direktur pascasarjana, wakil direktur pascasaq'ana, dan ketua
jurusan; kecuali bagi jurusan yang belum memiliki program
magister dan/atau program doktor, ketua jurusan paling'rendah
berpendidikan Magister (S2) ;

2. paling rendah Magister (S2) bagi sekretaris lembaga, kepala pusat
pada lembaga, sekretaris jurusan, kepala laboratorium/
bengkel/studio, dan kepala unit pelaksana teknis;

e. menduduki jabatan paling rendah:
1. Lektor Kepala bagi wakil rektor, dekan, direktur pascasarjana, atau

ketua lembaga;
2. Lektor bagi calon wakil dekan, sekretaris lembaga, kepala pusat

pada "lembaga, wakil direktur pascasarjana, ketua jurusan,
sekretaris jurusan, atau kepala unit pelaksana teknis;

3. Asisten Ahli bagi calon kepala laboratorium/bengkel/studio;
f. bersedia dicalonkan yang dinyatakan secara tertulis;
g. 'memiliki setiap unsur Oaftai penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3)

bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
h. tidak sedang menjaiani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6

(enam) bulan;
i. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yar.g

memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang
diancam pidana kurungan ;j tidak merangkap jabatan di dalam atau di luar UM; dan

k. belum pernah menduduki tugas tambahan dalam bidang yang sama
untuk 2 (dua) masa jabatan.



(3) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j .adalah jabatan
struktural pada lembaga atau organisasi pemerintah atau nonpemerintah.

Bab III
Pengangkatan Wakil Rektor

Pasal 3

(1) Wakil Rektor terdiri atas:
a. Wakil Rektor Bidang Akademik, yang selanjutnya disebut Wakil Rektor

i;
b. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, yang selanjutnya disebut

Wakii Rektor II;
c. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, yang selanjutnya disebut Wakil

Rektor IIi; dan
d. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Sistem Informasi, Komunikasi, dan

Kerja Sama yang selanjutnya disebut Wakil Rektor IV.

(2) Wakil Rektor dipiiih dan diangkat oleh Rektor.

Bab tV
Pengangkatan Dekan dan Wakll Dekan

Pasal 4

(1) Dekan terdiri atas:
a. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan;
b. Dekan Fakultas Sastra;
c. Dekan Fakultas Matematika dan llmu Pengetahuan Alam;
d. Dekan Fakultas Teknik;
e. Dekan Fakultas Ekonomi;
f. Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan;
g. Dekan Fakultas Ilmu Sosial;
h. Dekan Fakultas Pendidikan Psikologi.

(2) Wakil Dekan untuk masing-masing fakultas selain Fakultas Pendidikan
Psikologi terdiri atas:
a. Wakil Dekan Bidang Akademik yang selanjutnya disebut Wakil Dekan I;
b. Wakil Dekan Bidang Umum, Keuangan, dan Kepegawaian yang

selanjutnya disebut Wakil Dekan II; dan
c. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni yang selanjutnya

disebut Wakil Dekan III.

(3) Wakil Dekan pada Fakultas Pendidikan Psikologi terdiri atas L (satu)wakil
dekan.

. Pasal 5

(1) Pengangkatan dekan dilakukan rnelalui tahap:
a. penjaringan calon; dan
b. pemilihan, penetapan, dan pengangkatan oleh Rektor.

(2) Penjaringan bakal calon dekan dilaksanakan dengan menerapkan prinsip
demokrasi, langsung, bebas, rahasia, jujur, adii, dan bertanggung jawab.

(3) Penjaringan bakal calon dekan dilakukan melalui pemungutan suara.

(a) Penjaringan bakal calon dekan dilaksanakan oleh Panitia Penjaringan
tingkat fakultas yang dibentuk oleh Rektor.



(5)

(6)

Panitia Penjaringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) terdiri atas
ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, dan sekurang-
kurangnya 5 (lima) orang anggota.

Penjaringan calon dekan dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
a. pemberitahuan secara tertulis kepada dosen yang memenuhi syarat

yang dilampiri format pernyataan kesediaan;
b. pendaftaran bakal calon dengan cara menyerahkan pernyataan

kesediaan menjadi bakal calon dekan oleh dosen yang bersangkuta.n
kepada Panitia Penjaringan yang dilampiri pas foto berwanna, visi, misi,
tujuan dan strategi pengembangan fakultas empat tahun ke depan;

c. jumlah pendaftar bakal calon dekan sekurang-kurangnya 3 (tiga)
orang;

d. apabila sampai batas akhir waktu pendaftaran bakal calon yang
mendaftar kurang dari 3 (tiga) orang, Panitia Penjaringan
memperpanjtttg waktu pendaftaran selama 2 (dua) hari kerja;

e. apabila setelah perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksudkan
huruf d tidak mencapai 3 (tiga) orang, maka pendaftar yang ada
diproses iebih lanjut;
seleksi administrasi bakal calon oieh Panitia Penjaringan;
penetapan bakal calon oleh Panitia Penjaringan;
pengundian nomor urut bakal calon;
pengumuman nama-nama bakal calon disertai visi dan misi masing-
masing di tempat-tempat strategis;

j penetapan pemilih;
k. penyampaian undangan kepada pemilih;
1. pemungutan suara; dan
m. pengusulan 3 (tiga) calon dekan oleh panitia penjaringan kepada dekan

untuk diteruskan kepada Rektor;
n. apabila jumlah calon dekan kurang dari 3 (tiga) orang, maka jumlah

calon yang ada dikirim oleh Panitia Penjaringan kepada Dekan untuk
diteruskan kepada Rektor.

(7) Tahapan-tahapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dilaksanakan
sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 6

(1) Pemiiih dalam pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada Pasal 5

ayat (3) terdiri atas:
a. dosen UM pegarn'ai negeri sipil yang berlugas di fakultas yang

bersangkutan;
b. tenaga kependidikan pegawai negeri sipil yang bertugas di fakultas

yang bersangkutan; dan
c. perwakilan mahasiswa yang terdiri atas ketua Dewan Mahasiswa

. Fakultas, ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas, dan ketua
Himpunan Mahasiswa Jurusan di fakultas periode kepengurusan
tahun berjalan yang telah ditetapkan oleh dekan.

(2) Pemitih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Dekan.

Pasal 7

(1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud 'pada Pasal 5 ayat (3)

dilaksanakan di tempat pemungutan suara yang ditentukan oleh Panitia
Penjaringan.

(2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dalam satu hari kerja mulai pukul 08.00 WlBsampai dengan 13.00 WlB.

f.
6b'
h.
i.



(3) Tata tertib pemungutan suara untuk penjaringan bakal calon dekan
sebagai berikut:
a. seorarlg pemilih mempunyai satu hak suara;
b. pemberian suara dilakukan dengan cara mencontreng pada kartu

suara dengan alat tulis yang disediakan oleh Panitia Penjaringan di
tempat pemungutan suara;

c. pemberian suara dianggap sah apabila tanda contreng diberikan pada
kotak nomor at-au kotak foto salah satu nama bakal calon dekan;

d. sebelum melakukan pemungutan suara, pemilih harus
menandatangani daftar hadir yang disediakan oleh Panitia
Penjaringan;

e. untuk menjamin kerahasiaan, kartu suara tidak boleh diberi kode
dalam bentuk apa Pun;

f. sebelum memberikan suara, pemilifi harus memeriksa dengan
seksama kartu suara yang diterima untuk memastikan bahwa kartu
suara tersebut tidak rusak dan tidak terdapat kode berupa apapun;

g. Jika pada kar:tu suara ditemukan kode tertentu atau dalam kondisi
rusak, pemilih dapat meminta ganti ke Panitia Penjaringan;

h. penghitungan dan rekapitulasi hasil pemungutan suara dilakukan oleh
Panitia Penjaringan pada hari pemungutan suara pukul 13.30 WIB;

i. perhitungan dan rekapitulasi hasil pemungutan suara disaksikan oleh
3 (tiga) orang saksi;

j saksi sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf i terdiri dari 1 (satu) dosen,
1 (satu) tenaga kependidikan, dan 1 (satu) orang perwakilan organisasi
kemahasiswaan tingkat fakultas;

k. saksi dari unsur dosen ditetapkan oleh Wakil Dekan I, saksi dari unsur
tenaga kependidikan ditetapkan oleh Wakil Dekan II, dan saksi dari
unsur mahasiswa ditetapkan oleh Wakil Dekan iII;

1, hasil rekapitulasi perolehan suara setiap bakal calon dekan
dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia
dan Sekretaris Panitia Penjaringan serta semua Saksi.

(1)

Pasal 8

Panitia Penjaringan mengirimkan daftar
alpabetik kepada Dekan untuk diteruskan

calon dekan dengal urutan
kepada Rektor.

(2) Nama-nama calon dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (i) diterima
Rektor selambat-lambatnya 3 (tiga) hari seteiah pemungutan suara.

(3) Pengiriman nama bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilampiri:
a. berita acara pelaksanaan pemungutan suara;
b, pernyataan kesediaan tertulis dari calon dekan yang ditandatangani di

atas materai yang cukup;
c.. visi, misi, tujuan, dan strategi pengembangan fakultas 4 (empat) tahun

ke depan;
d. riwayat hidup calon dekan; dan
e. foto copy Daftar Penilaian Pelaksanaarr Pekerjaan (DP3) selama 2 (dua)

tahun terakhir.

(4) Rektor memilih salah satu dari calon dekan hasil penjaringan.

(5) Rektor menetapkan dan mengangkat dekan.

Pasal 9

(1) Pengangkatan wakil dekan dilakukan melalui tahapan:



a. Dekan mengusulkan secara tertulis 1 (satu) orang caldn untuk masing-
masing wakil dekan kepada Rektor paling lambat 7 (tujuh) hari keq'a
setelah pelantikan dekan;

b. Rektor mempertimbangkan calon wakil dekan yang diusulkan oleh
dekan; dan

c. Rektor menetapkan dan mengangkat wakil dekan paling lambat 1

(satu) bulan setelah pelantikan dekan.

(2) usulan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilampiri:
a. pernyataan kesediaan tertulis dari calon yang ditandatangani di atas

materai yang cukup; dan
b. riwayat hidup calon wakil dekan.

Bab V
Pengangkatan Ketua Jurusan, sekretaris Jurusan, Koordlnator program

Studil dan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studlo

Pasal 10

(1) Pengangkatan ketua jurusan dilakukan melalui tahap:
a. penjaringan bakal calon ketua jurusan;
b. pemilihan calon ketua jurusan oleh Dekan; dan
c. penetapan dan pengangkatan ketua jurusan oleh Rektor.

(2) Penjaringan bakal calon ketua jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi,
langsung, bebas, rahasia, jujur, adil, dan bertanggung jawab.

(3) Penjaringan bakal calon ketua jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dilaksanakan melalui tahapan:
a. pemberitahuan secara tertulis kepada dosen yang memenuhi syarat

yang dilampiri format pernyataan kesediaan; dan
b. rapat dosen jurusan untuk memilih 2 (dua) orang calon ketua jurusan.

(4) Rapat dosen jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 'huruf b
dipimpin oleh Ketua Jurusan.

(5) Ketua Jurusan mengirimkan 2 (dua) orang calon ketua jurusan hasil
penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b kepada Dekan.

(6) Usulan calon ketua jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dilaksanakan secara tertulis selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah
rapat jurusan dan dilampiri:
a. berita acara rapat dosen jurusan;
b. pernyataan kesediaan tertulis dari calon ketua jurusan yang

ditandatangani di atas materai yang cukup; dan
c. riwayat hidup calon ketua jurusan.

(7) Dekan memilih 1 (satu) orang calon ketua jurusan dari hasil penjaringan
untuk diusulkan kepada Rektor.

(8) Rektor mempertimbangkan calon ketua jurusan yang diusulkan oleh
Dekan; dan

(9) Rektor menetapkan dan mengangkat ketua jurusan.

Pasal 11

(1) Pengangkatan sekretaris jurusan dilakukan melalui tahapan:
a. Ketua jurusan memilih dan mengusulkan secara tertulis 1 (satu) orang

calon sekretaris jurusan kepada Dekan paling lambat 7 (tujuh) hari
kerja setelah pelantikan ketua jurusan;



b. Dekan meneruskan usulan calon sekretaris jurusan kepada Rektor
paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima usulan dari ketua
jurusan;

c. Rektor mempertimbangkan calon sekretaris jurusan yang diusulkan
oleh dekan; dan

d. Rektor menetapkan dan mengangkat sekretaris jurusan.
(2) Usulan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b

dilaksanakan secara tertulis dan dilampiri:
a. Pernyataan kesediaan tertulis dari calon yang ditandatangani di atas

materai yang cukup; dan
b. Riwayat hidup calon sekretaris jurusan.

Pasal 12

(1) Pada setiap jurusan diangkat 1 (satu) kepala laboratorium/bengkel/
studio.

(2) Pengangkatan kepala iaboratorium/bengkel/studio dilakukan melalui
tahapan:
a. Ketua Jurusan rnerrgusulkan secara tertulis 1 (satu) orang calon kepala

laboratorium/bengkel/studio kepada Dekan paling lambat 7 (tujuh)
hari kerja setelah pelantikan ketua jurusan;

b. Dekan meneruskan usulan Ketua Jurusan sebagaimana dimaksud
pada huruf a kepada Rektor paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah
menerima usulan dari Ketua Jurusan;

c. Rektor mempertimbangkan calon kepala laboratorium/ bengkel/ studio
yang diusulkan oleh Dekan; dan

d. Rektor menetapkan dan mengangkat kepala laboratorium/bengkel/
studio.

(3) Usulan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b
dilaksanakan secara tertulis dan dilampiri:
a. pernyataan kesediaan tertulis dari calon kepaia laboratorium/

bengkel/studio yang ditandatangani di atas materai yang cukup; dan
b. riwayat hidup calon kepala laboratorium/.bengkel/ studio.

Pasal 13

(1) Pada setiap program studi yang berada di bawah jurusan dapat diangkat
1 (satu) koordinator program studi.

(2) Pengangkatan koordinator program studi di bawah jurusan dilakukan
melaiui tahapan:
a. Ketua Julusan rnengusulkan secara tertulis 1 (satu) calon koordinator

untuk masing-masing program studi kepada Dekan paling lambat 7
(tujuh) hari kerja setelah pelantikan ketua jurusan;

b."Dekan meneruskam usulan Ketua Jurusan sebagaimana dimaksud
pada huruf a kepada Rektor paling lambat 7 (tujuh) hari keda setelah
menerima usulan dari Ketua Jurusan;

c. Rektor mempertimbangkan calon koordinator program studi yang
diusulkan dekan; dan

d. Rektor menetapkan dan mengangkat koordinator program studi.
(3) Usulan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2\ huruf a dan b

diiaksanakan secara tertulis dan dilampiri:
a. pernyataan kesediaan tertulis dari caion koordinator program studi

yang ditandatangani di atas materai yang cukup; dan
b. riwayat hidup calon koordinator program studi.



Pasal 14

(1) Pada setiap pogram studi yang berada di bawah fakultas diangkat 1 (satu)
koordinator program studi.

(2) Pengangkatan koordinator program studi di bawah fakultas dilakukan
melalui tahapan:
a. Dekan mengusulkan secara tertulis 1 (satu) caion koord.inator untuk

masing-masing program studi kepada Rektor paiing lambat 1 (satu)
bulan setelah pelantikan dekan;

b. Rektor mempertimbangkan calon koordinator program studi yang
diusulkan Dekan; dan

c. Rektor menetapkan dan mengangkat koordinator program studi.
(3) usulan caion sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilampiri:

a. pernyataan kesediaan tertulis dari calon koordinator program studi
yang ditandhtangani di atas materai yang cukup; dan

b. riwayat hidup calon koordinator program studi.

Bab VI
Pengangkatan Direktur, waktl Direktur, dan Koordlnator program studi

Pascasarjana

Pasal 15

Pengangkatan direktur Pascasarjana dilakukan dengan tahapan sebagai
berikut:
a. masing-masing dekan mengusulkan secara tertuiis 1 (satu) orang calon

kepada Rektor paling lambat 7 (tujuh) hari ke{a setelah pelantikan
dekan;

b. Rektor memilih 1 (satu) calon direktur Pascasarjana dari nama-narna
yang diusulkan oleh dekan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan

c. Rektor menetapkan dan mengangkat direktur pascasarjana.

Pasal 16

{1) Wakil direktur Pascasarjana terdiri atas:
a. wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan yang

selanjutnya disebut Wakil Direktur I; dan
b. Wakil Direktur Bidang Administrasi Umum yang selanjutnya disebut

Wakil Direktur II
(2) Pengangkatan wakil direktur Pascasarjana dilakukan dengan tahapan

sebagai berikut:
a. Direktur mengusulkan secara tertulis 1 (satu) orang calon untuk

masing-masing wakil direktur Pascasaqjana kepada ,Rektor paling
.lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pelantikan direktur;

b. Rektor mempertimbangkan calon wakil direktur pascasarjana yang
diusulkan oleh direktur; dan

c. Rektor menetapkan dan mengangkat wakil Direktur pascasarjana.

(3) usulan calon sebagaimana dimaksud pada ayar (2) huruf a. dilampiri:
a. Pernyataan kesediaan tertulis dari calon direktur Pascasarjana yang

ditandatangani di atas materai yang cukup; dan
b. Riwayat hiclup masing-masing calon direktur pascasarjana.



pasal 12

(i) Pada pogram studi s2 dan s3 disiplin ilmu yang sama diangkat 1 (satu)
orang koordinator program studi.

(2) Pengangkatan koordinator program studi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan rnelalui tahapan:
a' DirekturPascasarjanaberkoordinasi dengan Dekan terkait untukmenentuk"l 1 (satu) orang caron koordinator program studi paling

lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan direktur;
b. Direktur Pascasarjana mengusulkan secara tertulis 1 (satu) calon

koordinator untuk masing-masing program studi kepada Rektor
paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima usulan dari Dekan;c. Rektor mempertimbangkan calon koordinator program studi yang
diusulkan oleh Direktur pascasarjana; dan

d. Rektor menetapkan dan mengangkat koordinator program studi.
(3) usulan calon sebagaimana climaksud pada ayat (2]huruf b dilampiri:

a. pernyataan kesediaan tertulis dari calon koordinator progrun" studi
yang ditandatangani di atas materai yang cukup; dan

b. riwayat hidup calon koordinator pro€lram studi.

Bab VII
Pengangkatan Ketua, sekretaris, dan Kepala pusat pada Lembaga

Pasal 18

(1) Ketua Lembaga terdiri atas:
a. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

(LP2M); dan
b. Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (Lp3).

(2) Sekretaris Lembaga terdiri atas:
a. Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

(LP2lvl); dan
b. sekretaris Lembaga pengembangan pendidikan dan pembelajaran

(LP3).

{3) Kepala Pusat pada LP2M terdiri atas:
a. Kepala Pusat Penelitian dan pengabdian Kepada Masyarakat bidang

Pendidikan;
b. Kepala Pusat Penelitian dan pengabdian Kepada Masyarakat bidang

Sains, Teknologi Industri, dan liak Kekayaan Intelektu;l;
c. Kepala Pusat Penelitian dan pengabdian Kepada Masyarakat bidang

Sosial, Humaniora, Olahraga dan Kesenian;
d. Kepala Pusat Peneiitian dan pengabdian Kepada Masyarakat bidang

Jender dan kependudukan;
e. Kepala Pusat Penelitiarr dan Pengabdian Kepada Masyarakat bidang

Ekonomi dan Kewirausahaan;
f. Kepala Pusat Penelitian dan pengabdian Kepada Masyarakat bidang

Lingkungan Hidup dan Manajemen Bencana Alam; darr
g. Kepala Pusat Pengembangan sumberdaya wilayah dan Kuliah Kerja

Nyata.

(4) Kepala Pusat pada LP3 terdiri atas:
a. Kepala Pusat Pengembangan Kurikulum, pembelajaran, dan

Penilaian;
b. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Belajar;
c. Kepala Pusat Pengembangan Matakuliah Universiter;



d. Kepala Pusat pengembangan
e. Kepala Pusat pengembangan
f. Kepala Pusat pengembangan
g. Kepala Pusat Pengembangan

Program Pengalaman Lapangan;
Bimbingan dan Konseling Mahasiswa;
Kehidupan Beragama; dan
Pendidikan profesi Guru.

Pasal 19

Ketua Lembaga dipiiih dan diangkat oleh Rektor.

Pasal 2O

(1) Pengangkatan.sekretaris lembaga dilakukan melalui tahapan:a. Ketua Lenrbaga mengusurkan secara terturis 1 (saiu) orang calonsekretaris lembaga kepada Rektor paling rambat 7 (tujuh) hari kerjasetelah pelantikan ketua lembaga;
b. Rektor mempertimbangkan calon sekretaris lembaga yang diusulkan

oleh Ketua Lembaga; dan
c. Rektor menetapkan dan mengangkat sekretaris lembaga.

(2) Usuian calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilampiri:a' pernyataan kesediaan tertulis dari calon yang'ditandatangani di .t"."materai yang cukup; dan
b. riwayat hidr.rp calon sekretaris.

Pasal 21
(1) Pengangkatankepala pusat pada lembaga dilakukan melalui tahapan:a. Ketua Lembaga mengusurkan secara terturis 1 (satu) or.rr! calonuntuk masing-masing kepala pusat kepada Rektor piirrg rajmbat 7(tujuh) hari kerja setelah pelantikan ketua lembaga;

b. Rektor mempertimbangkan calon kepala pusat yang diusulkan olehketua lembaga; dan
c. Rektor menetapkan dan mengangkat kepala pusat.

(2) usulan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan
secara tertulis dan dilampiri:
a' pernyataan kesediaan tertulis dari calon yang ditandatangani di atas

materai yang cukup; dan
b. riwayat hiduip masing-masing calon kepaia pusat.

Bab VIII
Pengangkatan Kepala Unit pelaksana Teknis (UpT)

pasal 22
(i) Kepala UPT terdiri atas:

a. Kepala UPT Perpustakaan;
b. Kepala UPT Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi;
c. Kepala UPT Pusat pengembangan Laboratorium pendidikan;
d. Kepala UPT Pusat pengkajian pancasila; dan
e. Kepala UPT Satuan penjaminan Mutu

(2) Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) huruf a, b, c, dan ddipilih dan diangkat oleh Rektor.
(3) Kepala UPT Perpustakaan clipilih dan diangkat oleh Rektor dari dosen

atau tenaga kependidikan.



Pasal 23

(1) UPT Satuan Penjaminan Mutu terdiri atas:
a. 1 (satu) orang kepala;
b. 1 (satu) orang sekretaris; dan
c. 3 (tiga) orang anggota.

(2) Kepala, sekretaris, dan anggota satuan penjaminan Mutu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur dosen.

(3) Kepala, sekretaris, dan anggota satuan Penjaminan Mutu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dipilih, ditetapkan dan diangkat oleh Rektor.

. Bab IX
Pengangkatan Direktur Hubungan Internasional

Pasal 24

Direktur Hubungan Internasionai dipilih dan diangkat oleh Rektor.

Bab X
Pengangkatan Satuan Pengawas Internal

Pasal 25

(1) Satuan Pengawasan Internal terdiri atas:
a. I (satu) orang ketua merangkap anggota;
b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
c. 5 (lima) orang anggota.

{2) Anggota satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) hurnf c berasal dari unsur dosen dan tenaga kependidikan di
lingkungan UM.

(3) Ketua, sekretaris, dan anggota Satuan Pengawasan Internal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dipilih, ditetapkan dan diangkat oleh Rektor.

Bab XI
Ketentuan Penutup

Pasal 26

Semua peraturqn UM din5ratakan masih tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.

. pasal27

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 11 Desember 2074

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI

DrN p1

MALANG,


