
 
 

 
PERATURAN SENAT 

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA 
 

NOMOR 140 TAHUN 2021 
 

TENTANG
 

PENJARINGAN DAN PERTIMBANGAN CALON DEKAN 
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA  

PERIODE 2021-2025 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

SENAT FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA 
 
Menimbang : a. bahwa pergantian Dekan dilakukan secara periodik 

empat tahunan;
b. bahwa dalam pergantian Dekan perlu dilakukan 

penjaringan Calon Dekan yang melibatkan semua 
Dosen dan Pejabat Struktural; 

c. bahwa Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor 
setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas dan 
Senat Universitas;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan butir a, b, dan c, 
perlu disusun tata cara penjaringan dan pertimbangan 
calon Dekan di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas 
Brawijaya. 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 

2005 tentang Guru dan Dosen;  
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 

2012 tentang Pendidikan Tinggi. 
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  4 

Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi; 
  5.  Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi; 
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 284/U/1999 tentang Pengangkatan 
Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan 
Pimpinan Fakultas;

  7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan 
Tinggi Nomor 58 Tahun 2018 tentang Statuta 
Universitas Brawijaya;
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  8. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 
Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata 
Kerja sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Rektor Nomor 18 Tahun 2019 
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor 
Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi 
dan Tata Kerja (Lembaran Universitas Brawijaya 
Tahun 2019 Nomor 18);

9. Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2020 Tentang 
Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan dan Direktur 
Pascasarjana. 

10. Surat Edaran Rektor Nomor 2736/UN10/TU/2021 
tentang Dosen Tetap dan Pejabat Struktural Sebagai 
Pemilih dalam Pemilihan Dekan 

    MEMUTUSKAN 

Menetapkan :    PERATURAN SENAT TENTANG PENJARINGAN DAN 
PERTIMBANGAN CALON DEKAN FAKULTAS ILMU 
ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA PERIODE 
2021-2025. 

BAB  I

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 
a. Rektor adalah Rektor Universitas Brawijaya. 
b. Fakultas adalah Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
c. Ketua Senat Fakultas adalah Ketua Senat Fakultas Ilmu Administrasi 

Universitas Brawijaya.
d. Dekan adalah Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas 

Brawijaya.
e. Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu di Fakultas 

Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya meliputi Dosen Pegawai 
Negeri Sipil, Dosen Calon Pegawai Negeri Sipil, Dosen PPPK, Dosen 
Tetap Non Pegawai Negeri Sipil, dan Calon Dosen Tetap Non Pegawai 
Negeri Sipil. 

f. Ketua Jurusan adalah ketua jurusan di Fakultas Ilmu Administrasi. 
g. Koordinator adalah Tenaga Kependidikan PNS atau Pegawai Tetap 

Non Pegawai Negeri Sipil Universitas Brawijaya yang ditugaskan 
menyelenggarakan tugas dan fungsi bagian. 

h. Subkoordinator adalah Tenaga Kependidikan Pegawai Negeri Sipil 
atau Pegawai Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Universitas Brawijaya 
yang ditugaskan menyelenggarakan tugas dan fungsi Subbagian. 

i. Panitia Penjaringan adalah panitia yang dibentuk oleh Senat 
Fakultas untuk melaksanakan penjaringan bakal calon Dekan di 
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. 

j. Rapat Kampanye adalah rapat yang diselenggarakan khusus untuk 
memaparkan rencana dan program kerja bakal calon Dekan  

k. Penjaringan adalah proses pemilihan bakal calon Dekan yang 
dilakukan oleh dosen dan pejabat struktural untuk dimintakan 
pertimbangan kepada Senat Fakultas.

l. Pertimbangan adalah proses pemberian pertimbangan bakal calon 
Dekan dalam rapat Senat Fakultas.
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BAB  II 

SYARAT-SYARAT CALON DEKAN 
Pasal  2 

(1) Untuk dapat mencalonkan sebagai Dekan, seorang dosen harus 
memenuhi persyaratan sebagai berikut:  

a. berstatus sebagai dosen tetap;

b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

d. sehat jasmani dan rohani;

e. bebas narkotika, prekursor, dan zat adiktif lainnya; 

f. bersedia dicalonkan menjadi Calon Dekan yang dinyatakan 
secara tertulis; 

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

h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau 
berat; 

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

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

k. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 

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

m. memiliki pengalaman manajerial paling rendah sebagai ketua 
jurusan paling singkat 2 (dua) tahun di Universitas Brawijaya; 

n. berpendidikan doktor;

o. menduduki jabatan akademik paling rendah lektor kepala;

p. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 
(enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan 
tinggi yang dinyatakan secara tertulis; dan 

q. calon Dekan yang sudah mendaftar tidak boleh mengundurkan 
diri setelah ditetapkan oleh panitia sebagai calon tetap. 

(2) Pengalaman manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
m, yang memenuhi syarat untuk dapat mencalonkan sebagai Dekan, 
adalah:  

a. wakil rektor; 

b. dekan; 

c. wakil dekan; 

d. direktur pasca sarjana; 

e. wakil direktur pascasarjana; 

f. ketua lembaga; 

g. sekretaris lembaga; 

h. direktur/koordinator Pendidikan Vokasi; 

i.     direktur/koordinator Program Studi di Luar Kampus Utama di 
Kediri; 

j.     direktur/koordinator Program Studi di Luar Kampus Utama di 
Jakarta; dan 

k. ketua jurusan. 
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(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan 
dengan:  
a. fotokopi kartu pegawai; 
b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk; 
c. surat pernyataan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa bermeterai cukup; 
d. surat pernyataan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bermaterai cukup; 
e. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit 

pemerintah; 
f. surat keterangan bebas narkotika, prekursor, dan zat adiktif 

lainnya dari lembaga yang berwenang; 
g. surat kesediaan dicalonkan menjadi calon Dekan bermaterai 

cukup; 
h. surat pernyataan kesediaan mengutamakan kepentingan 

Universitas Brawijaya di atas kepentingan pribadi, seseorang, 
atau golongan bermaterai cukup; 

i. surat pernyataan pengunduran diri dari tugas tambahan atau 
jabatan struktural lainnya, apabila terpilih; 

j. daftar riwayat hidup dilampiri bukti pengalaman manajerial 
paling rendah sebagai ketua jurusan di Universitas Brawijaya; 

k. surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin 
tingkat sedang atau berat dari Dekan; 

l. daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai negeri sipil 2 
(dua) tahun terakhir; 

m. surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan 
putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap 
bermeterai cukup;

n. surat keterangan dari Dekan tidak pernah melakukan plagiat 
sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- 
undangan dari Rektor;

o. tanda bukti penyerahan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara 
ke Komisi Pemberantasan Korupsi;

p. fotokopi keputusan pengangkatan paling rendah sebagai ketua 
jurusan/bagian paling singkat 2 (dua) tahun di Universitas 
Brawijaya; 

q. fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisasi atau dipersamakan oleh 
pejabat yang berwenang;

r. fotokopi keputusan dalam pangkat terakhir; 
s. fotokopi keputusan dalam jabatan terakhir; dan 
t. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin 

belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas 
tridarma perguruan tinggi bermaterai cukup. 

BAB  III 

PRINSIP PENJARINGAN DAN PERTIMBANGAN  
Pasal 3

(1) Penjaringan bakal calon Dekan dilaksanakan dengan prinsip-prinsip 
jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia yang melibatkan 
dosen tetap, koordinator dan subkoordinator.  

(2) Pertimbangan calon Dekan dilakukan dalam rapat Senat Fakultas 
dengan prinsip-prinsip jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan 
rahasia.  
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BAB  IV 

TATA CARA PENJARINGAN DAN PEMUNGUTAN SUARA 
Pasal 4

(1)   Pemilihan Calon Dekan dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu:  
a. Tahap penjaringan bakal calon.  

b. Tahap pertimbangan calon.  

(2)  Tahap penjaringan dan tahap pertimbangan dilaksanakan dengan   
prinsip langsung, bebas, rahasia, jujur, adil, dan bertanggung jawab.  

(3)   Tahap penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum 
berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat.  

(4)   Tahap penjaringan bakal calon Dekan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:  
a. senat Fakultas membentuk panitia pemilihan Dekan; 
b. panitia pemilihan Dekan mengumumkan persyaratan bakal calon 

Dekan; 
c. panitia pemilihan Dekan menerima pendaftaran Dosen yang 

memenuhi syarat sebagai calon Dekan; 
d. panitia pemilihan Dekan melakukan verifikasi administrasi 

persyaratan bakal calon Dekan; 
e. panitia pemilihan Dekan menyampaikan nama bakal calon 

Dekan yang memenuhi persyaratan paling sedikit berjumlah 3 
(tiga) orang kepada Senat Fakultas; 

f. senat Fakultas mengesahkan nama bakal calon Dekan yang 
memenuhi persyaratan; 

g. panitia pemilihan Dekan mengumumkan nama bakal calon 
Dekan sebagaimana dimaksud pada huruf f; 

h. apabila bakal calon Dekan yang memenuhi persyaratan kurang 
dari 3 (tiga) orang, panitia pemilihan Dekan memperpanjang 
masa pendaftaran bakal calon Dekan paling lama 3 (tiga) hari 
kerja;

i.    dalam hal setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana 
dimaksud pada huruf h yang mendaftar sebagai bakal calon 
Dekan hanya 2 (dua) orang, panitia pemilihan Dekan 
melanjutkan tahapan penjaringan yang diikuti oleh 2 (dua) orang 
bakal calon Dekan; dan 

j.     dalam hal setelah perpanjangan waktu pendaftaran yang 
mendaftar sebagai bakal calon Dekan kurang dari 2 (dua) orang 
atau tidak ada dosen fakultas yang memenuhi syarat, panitia 
pemilihan Dekan memperpanjang waktu pendaftaran paling lama 
3 (tiga) hari kerja dengan mengirimkan undangan terbuka kepada 
dosen fakultas lain di Universitas Brawijaya. 

Pasal 5

(1) Panitia pemilihan Dekan menyelenggarakan pemungutan suara 
untuk memilih bakal Calon Dekan.  

(2) Pemilihan dilakukan oleh Dosen Tetap, Koordinator dan 
Subkoordinator secara langsung.

(3) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk 
menentukan peringkat perolehan suara. 

(4) Panitia pemilihan Dekan menyampaikan hasil pemilihan kepada 
Senat Fakultas. 
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BAB  V

TATA CARA PEMBERIAN PERTIMBANGAN 
Pasal 6

Tahap pertimbangan bakal calon dekan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:  
a. Senat Fakultas menyelenggarakan sidang pleno yang khusus 

diselenggarakan untuk maksud tersebut; 
b. Sidang pleno sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan sah 

apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota 
Senat Fakultas; 

c. Apabila sidang pleno sebagaimana dimaksud pada huruf b belum 
dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat Fakultas, 
rapat ditunda selama 30 (tiga puluh) menit; 

d. Apabila telah dilakukan penundaan selama 30 (tiga puluh) menit 
sebagaimana dimaksud pada huruf c dan belum dihadiri oleh 2/3 
(dua per tiga) dari seluruh anggota Senat Fakultas, rapat dilanjutkan 
dan dinyatakan sah; 

e. Bakal calon dekan menyampaikan visi, misi, program kerja, dan 
pengembangan fakultas di hadapan Senat Fakultas; 

f. Senat Fakultas melakukan penilaian dan pertimbangan bakal calon 
Dekan untuk mendapatkan 2 (dua) calon Dekan melalui musyawarah 
mufakat; 

g. Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf f tidak 
mencapai mufakat, pengambilan keputusan dilakukan dengan 
pemungutan suara; 

h. Penilaian dan pertimbangan bakal calon Dekan sebagaimana 
dimaksud pada huruf f atau huruf g, dilakukan untuk menentukan 
peringkat 2 (dua) calon Dekan; dan

i. Senat Fakultas menyampaikan calon Dekan sebagaimana dimaksud 
pada huruf h kepada Rektor.

BAB  VI

KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 7

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Senat Fakultas 
Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya nomor: 137 Tahun 2017 
tentang Penjaringan dan Pertimbangan Calon Dekan Fakultas Ilmu 
Administrasi Universitas Brawijaya dinyatakan tidak berlaku lagi; 
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Pasal 8 

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di 
kemudian hari ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya 

 
 
 

Ditetapkan di Malang 
Pada Tanggal 16 Maret 2021 
Ketua Senat, 
 
 
 
 
Prof. Dr. Endang Siti Astuti., M.Si 
NIP.  195308101981032012 

 
 
 
Salinan disampaikan kepada Yth. : 
1. Rektor Universitas Brawijaya 
2. Para Wakil Rektor di Lingkungan Universitas Brawijaya 
3. Para Dekan di Lingkungan Universitas Brawijaya 
4. Para Wakil Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya 
5. Anggota Senat Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya 
6. Para Ketua Jurusan di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya 
7. Dosen yang memenuhi persyaratan sebagai bakal Calon Dekan 


