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KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

WALISONGO SEMARANG
Jl. Walisongo No. 3 -5 Telp. (O24) 7604554 Fax. 7601293 Semarang 50185

Website:www.walisongo.ac.id!1tai_lsoNGo

PENGUMUMAN
Nomor: 003/Un. 1 0.0/Panitiapemilihan/HM.00/08/20'l 9

TENTANG
PENDAFTARAN WAKIL DEKAN, WAKIL DIREKTUR PASCASARJANA,

KEPALA PUSAT DAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG PERIODE TAHUN 2019-2023

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Panitia Pemilihan Wakil Dekan, Wakil Direktur Pascasar.jana, Kepala Pusat dan Kepala Unit
Pelaksana Teknis di lingkungan universitas lslam Negeri (UlN) Walisongo semarang
memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada Bapak/lbu untuk mendaftarkan diri sebagai

Wakil Dekan, Wakil Direktur Pascasarjana, Kepala Pusat dan Kepala Unit Pelaksana Teknis

dengan persyaratan, prosedur, tata cara dan penladwalan sebagai berikut:

'1. Persyaratan Umum
a. Wakil Dekan

1) Berstatus PNS;
2) Beragama lslam dan berakhlak mulia;
3) Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
4) Lulusan program Doktor (S3) memiliki jabatan fungsional paling rendah Lektor atau

lulusan program Magister (S2) yang memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala;

5) Menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
6) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;
7) Tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan

hukum tetap;
8) Mencalonkan diri atau dicalonkan untuk menjadi wakil Dekan secara tertulis; dan

9) Membuat surat pernyataan dapat bekerjasama dengan Dekan.

b. Wakil Direktur Pascasar.iana
'1) Berstatus PNS,
2 Beragama lslam dan berakhlak mulia;
3 Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
4 Lulusan program Doktor (S3);
5 Memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala,
6
7

Menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
Tidak sedang menialani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

8) Tidak sedang dipidana berdasarkan pulusan pengadilan yang memiliki kekuatan

hukum tetap;
9) Mencalonkan diri atau dicalonkan untuk menjadi wakil Direktur secara tertulis;

1O) Membuat surat pernyataan dapat bekerjasama dengan Direktur.

c. Kepala Pusat
1) Berstatus PNS;
2
3
4
5
o
7

Beragama lslam dan berakhlak mulia;
Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
Lulusan paling rendah program Magister (S2);

Memiliki jabatan fungsional paling rendah Lektor;
Menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
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8) Tadak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan
hukum tetap;

9) Memiliki kemampuan manajerial dan kompetensi keahlian bidang yang dipimpinnya;
dan

1O) Mencalonkan diri atau dicalonkan untuk menjadi Kepala Pusat secara tertulis;

d. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT)
1) Berstatus PNS;
2) Beragama lslam dan berakhlak mulia;
3) Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
4) Lulusan paling rendah program Magister (S2);

5) Memiliki jabatan fungsional paling rendah Lektor/ Pustakawan Muda golongan ruang
ilt/d;

6) Menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
7) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;
8) Tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan

hukum tetap;
9) Memiliki kemampuan manajerial dan kompetensi keahlian bidang yang dipimpinnya;

dan
10) Mencalonkan diri atau dicalonkan untuk menjadi Kepala UPT secara tertulis.

2. Persyaratan Administrasi
a. Pas foto terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar;
b. Menyerahkan rencana program kerja sesuai dengan visi dan misi Universitas lslam Negeri

Walisongo Semarang,
c. Daftar Riwayat Hidup lengkap, format bisa diunduh di www.walisonqo.ac.id;
d. Surat pernyataan untuk mengundurkan diri dari jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh

Wakil Dekani Wakil Direktur Pascasarjana/ Kepala PusaU Kepala UPT jika terpilih.

3. Prosedur Pendaftaran
Mengisi formulir pendaftaran dan mengembalikan kepada Panitia Pemilihan dengan
menyertakan dokumen berikut:

a. Wakil Dekan
1) Pasfoto terbaru ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar dengan background warna merah;

Fotokopi SK PNS;
Fotokopi SK kepangkatan dan golongan terakhir yang dilegalisir;
Fotokopi KTP;
Fotokopi ljazah doktor (S-3) yang dilegalisir bagi yang memiliki jabatan fungsional
paling rendah Lektor atau Fotokopi ijazah magister (S-2) bagi yang memiliki jabatan

fungsional Lektor Kepala;
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6) Asli surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
7) Surat pernyataan tidak sedang men.ialani hukum disiplin tingkat sedang atau berat,

tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan
hukum tetap, dan kesediaan bekerjasama dengan Dekan bermeterai 6000;

8) Naskah rencana program kerja sesuai dengan visi dan misi UIN Walisongo
Semarang;

9) Daftar Riwayat Hidup;
1O) Surat permohonan mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Wakil Dekan;

11) Surat pernyataan untuk mengundurkan diri dari jabatan yang tidak boleh dirangkap
oleh Wakil Dekan, jika terpilih sebagai Wakil Dekan.

b. Wakil Direktur Pascasarjana
1 ) Pasfoto terbaru ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar dengan background warna merah;
2 Fotokopi SK PNS;
3 Fotokopi SK kepangkatan dan golongan terakhir yang dilegalisir,
4 Fotokopi KTP;
5 Fotokopi ljazah doktor (S-3) yang dilegalisir;

Asli surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;6
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7) Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukum disiplin tingkat sedang atau berat,

tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum
tetap, dan kesediaan bekerjasama dengan Direktur Pascasarjana bermeterai 6000;

8) Naskah rencana program kerja sesuai dengan visi dan misi UIN Walisongo Semarang;
9) Daftar Riwayat Hidup;
10) Surat permohonan mencalonkan diri atau dicalonkan meniadi Wakil Direktur

Pascasarjana;
11)Surat pernyataan untuk mengundurkan diri dari .iabatan yang tidak boleh dirangkap

oleh Wakil Direktur Pascasariana, jika terpilih sebagai Wakil Direktur Pascasarjana.

c. Kepala Pusat
1 ) Pasfoto terbaru ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar dengan background watna merah;
2) Fotokopi SK PNS;

Fotokopi SK kepangkatan dan golongan terakhir yang dilegalisir;
Fotokopi KTP;
Fotokopi ljazah magister (S-2) atau Doktor (S-3) yang dilegalisir;
Asli surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukum disiplin tingkat sedang atau berat dan
tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum

3
4
5
6
7

3
4
5
6
7

tetap bermeterai 6000;
8) Naskah rencana program keria sesuai dengan visi dan misi UIN Walisongo Semarang;

9) Daftar Riwayat Hidup;
1O) Surat permohonan mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Kepala Pusat;
.11)Surat pernyataan untuk mengundurkan diri dari jabatan yang tidak boleh dirangkap

oleh Kepala Pusat, jika terpilih sebagai Kepala Pusat.

d. Kepala UPT
1 ) Pasfoto terbaru ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar dengan background warna merah;

2) Fotokopi SK PNS;
Fotokopi SK kepangkatan dan golongan terakhir yang dilegalisir;
Fotokopi KTP;
Fotokopi ljazah magister (S-2) atau Doktor (S-3) yang dilegalisir;
Asli surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
surat pernyataan tidak sedang menjalani hukum disiplin tingkat sedang atau berat dan

tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum

tetap bermeterai 6000;
8) Naskah rencana program kerja sesuai dengan visi dan misi UIN Walisongo Semarang;

9) Daftar Riwayat Hidup;
1 O) Surat permohonan mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Kepala UPT;
'1 '1) Surat pernyataan untuk mengundurkan diri dari jabatan yang tidak boleh dirangkap

oleh Kepala UPT, iika terpilih sebagai Kepala UPT.

4. Tata Cara Pendaftaran
a. Formulir pendaftaran dapat diakses dan diunduh melalui laman: www.walisonqo.ac.id.
b. Pendaftar dapat menyerahkan dokumen secara langsung ke Sekretariat Panitia Pemilihan

pada Bagian organisasi dan Kepegawaian ulN walisongo semarang, Gedung Rektorat

Kampus I Lantai 'l , Jl. Walisongo No. 3-5 Semarang 50185.
c. Penyerahan dokumen pendaftaran dilakukan pada jam kerla dan diterima paling lambat

tanggal 23 Agusus 2019.
d. Berkas pendaftaran diserahkan kepada panitia sebanyak 2 (dua) rangkap ('l asli dan 1

fotokopi) dan dimasukkan dalam amplop besar tertutup sesuai urutan dokumen
persyaratan.

e. Seluruh dokumen pendaftaran discan dalam bentuk pdf. (sof file) dan dikirimkan ke surel:
panitiapemilihan@walisonqo.ac.id dalam bentuk lampiran.



NO TAHAPAN

1 Pengumuman dan Pendaftaran 20 - 23 Agustus 2019

Verifikasi berkas 26 - 27 Agustus 2019

3 Penyerahan berkas kepada Rektor 28 Agustus 2019

5. Jadwal Pelaksanaan

Narahubung:
Andi Fadllan (081 542 528 090)
M. Naiibur Rohman (081 331 064377)

Demikian pengumuman ini disampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 20 Agustus 2019

Ketua,

Panitia Pemilihan Wakil Dekan,
Wakil Direktur Pascasarjana, Kepala
Pusat dan Kepala UPT,

Sekretaris,

M. Najibur ohmana llan
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