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Sehubungan akan berakhirnya masa jabatan Dekan Fakultas Geografi Universitas Gadjah 

Mada Periode 2016-2021, maka panitia seleksi calon Dekan Fakultas geografi Universitas Gadjah 

Mada membuka kesempatan kepada seluruh dosen terbaik di Lingkungan Fakultas Geografi 

Universitas Gadjah Mada untuk mendaftar diri sebagai Bakal Calon Dekan Fakultas Geografi 

Universitas Gadjah Mada Tahun 2021-2026 dengan penjelasan Sebagai berikut: 

 
I. DASAR HUKUM 

1. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara 

Seleksi Dekan dan Pengangkatan Wakil Dekan; 

2. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 12 Tahun 20216 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 7 Tahun 2016 

Tentang Tata Cara Seleksi Dekan Dan Pengangkatan Wakil Dekan 

3. Keputusan Dekan Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada Nomor 

3152/UN1/FGE/KPT/SETD/2021 Tentang Panitia Seleksi Calon Dekan Fakultas 

Geografi Universitas Gadjah Mada Periode 2021 – 2026 



II. PERSYARATAN UMUM 

Bakal calon Dekan harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut: 

1. warga negara Indonesia berjiwa Pancasila; 

2. sehat jasmani, mental, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan NAPZA; 

3. berstatus sebagai Dosen Pegawai Negeri Sipil atau Dosen pegawai Universitas; 

4. memiliki integritas, rasa tanggung janji (commitment), dan moralitas yang tinggi; 

5. mempunyai komitmen terhadap pelestarian dan pengembangan nilai-nilai dan jati diri 

Universitas; 

6. mempunyai kemampuan menjaga keutuhan dan keberlanjutan Universitas; 

7. memiliki jiwa kepemimpinan dan kemampuan manajerial; 

8. memiliki program kerja yang sesuai dengan misi dan visi Universitas; 

9. berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi dan manajemen perguruan tinggi; 

10. mampu, bersedia, dan berkomitmen mematuhi dan melaksanakan seluruh Peraturan 

Perundang-undangan dan Kebijakan yang berlaku di Universitas; 

11. paling rendah berpendidikan dan bergelar doktor atau sederajat; 

12. belum berusia 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik; 

13. pernah menduduki jabatan paling rendah pimpinan unit pelaksana akademik atau 

administrasi di tingkat Universitas atau Fakultas atau Sekolah paling singkat 2 (dua) tahun; 

dan 

14. tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 

5 (lima) tahun 

 
II. PERSYARATAN KHUSUS 

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada informasi II, bakal calon Dekan harus memenuhi 

persyaratan sebagai berikut: 

1. memiliki jabatan akademik paling rendah Lektor; dan 

2. bersedia menandatangani Pakta Integritas Kepemimpinan Universitas Gadjah Mada 

seperti pada lampiran. 

 
III. KELENGKAPAN ADMINISTRASI 

Bakal calon Dekan pada saat mendaftar wajib menyerahkan: 

1. salinan Kartu Pegawai UGM; 

2. salinan Ijazah S1, S2, dan S3; 



3. surat keterangan sehat jasmani, mental, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan NAPZA 

dari rumah sakit Pemerintah paling lama 1 (satu) minggu sebelum pendaftaran bakal calon 

Dekan; 

4. surat pernyataan bermeterai tidak terlibat tindak pidana dalam 5 (lima) tahun terakhir; 

5. surat keputusan pengangkatan terakhir sebagai Dosen UGM; 

6. daftar riwayat hidup yang memuat rekam jejak calon di bidang: 

a. akademik; 

b. kepemimpinan dan manajerial, dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan 

dalam jabatan pimpinan unit pelaksana akademik atau administrasi yang sedang atau 

pernah diduduki di tingkat Prodi, Laboratorium, Departemen, Fakultas/Sekolah, 

Pusat Studi,dan/atau Universitas paling singkat 2 (dua) tahun); 

c. jejaring akademik di tingkat nasional, regional, maupun internasional; 

7. naskah rencana program dari pendaftar bakal calon Dekan untuk mengimplementasikan 

strategi pencapaian kinerja berdasarkan visi dan misi Fakultas/Sekolah serta Universitas; 

dan 

8. surat pernyataan kesiapan mengikuti proses seleksi dan tidak mengundurkan diri selama 

proses seleksi 

 
IV. TATA CARA PENDAFTARAN 

Pendaftaran dilakukan secara daring dan luring mulai tanggal 27 Julii s.d. 9 agustus 2021 dengan 

alur sebagai berikut: 

1. Pelamar mengunggah dokumen persyaratan dan kelengkapan admistrasi dalam format 

PDF melalui http://ugm.id/PendaftaranBakalCalonDekanGeo2021 paling lambat tanggal 

9 Agustus 2021 Pukul 23.59 WIB 

2. Selain itu, seluruh dokumen berkas persyaratan pendaftaran dimasukan ke dalam amplop 

tertutup warna coklat dan ditujukan kepada Panitia Seleksi Calon Dekan Fakultas 

Geografi Universitas Gadjah Mada Periode 2021 – 2026 paling lambat tanggal 9 

Agustus Pukul 15.00 WIB 

3. Pelamar memastikan seluruh data yang dimasukkan dan dokumen yang diunggah sudah 

lengkap, benar, dan dokumen dapat terbaca; 

http://ugm.id/PendaftaranBakalCalonDekanGeo2021


V. LAIN-LAIN 

1. Dalam proses seleksi ini tidak dipungut biaya; 

2. Pendaftaran yang dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan dianggap tidak 

sah; 

3. Untuk informasi pendaftaran dapat menghubungi: 
 

a. Dr. Abdur Rofi’, S.Si., M.Si. (981343017584) 

b. Herang Widiasta, SE (081328021417) 

c. Puji Intarti (081328028012) 

 

 

Yogyakarta,  27 Juli 2021 

Ketua Panitia Seleksi Calon Dekan 
Fakultas Geografi UGM 2021-2026 

 

Prof. Dr. Suratman, M.Sc 

NIP. 1954060619820110011 



Jadwal Tahapan Seleksi Bakal Calon Dekan Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada 
Periode 2021- 2026 

 

1 SOSIALISASI PEMILIHAN BAKAL CALON 

DEKAN 

 

 a. Mengirim surat undangan sosialisasi ke 
departemen 

19 Juli 2021 

 b. Sosialiasi masing-masing departemen via zoom 26 Juli 2021 

2 PENGUMUMAN RESMI PENDAFTARAN  

 a. Surat edaran ke departemen 27 Juli 2021 
 b. Pengumuman via poster 27 Juli 2021 

3 PENDAFTARAN  

 a. Pendaftaran Pemilihan Bakal Calon Dekan 27 Juli – 9 Agutus 2021 
 b. Batas penyerahan formulir pendaftaran ke panitia 9 Agustus 2021 

4 VERIFIKASI BERKAS PENDAFTARAN 
BAKAL CALON DEKAN 
Rapat Panitia untuk Verifikasi Bakal Calon Dekan 

 
 

10-11 Agustus 2021 

5 Penentuan Bakal Calon Dekan dalam rapat khusus 
seleksi Bakal Calon Dekan 

 
Akan ditetapkan kemudian 

6 Pengumuman Bakal Calon Dekan Akan ditetapkan kemudian 
   

 

 

 
Ketua Panitia Seleksi Calon Dekan 
Fakultas Geografi UGM 2021-2026 

 

Prof. Dr. Suratman, M.Sc 

NIP. 195406061982011001 



PAKTA INTEGRITAS KEPEMIMPINAN UNIVERSITAS GADJAH MADA 

 

 
Saya yang bertanda tangan di bawah ini sebagai Calon Dekan di Universitas Gadjah Mada, pada 

hari ini ....... (tanggal) ...... (bulan) ..... (tahun) ... (00 – 00 – 2021) menyatakan janji dalam 

hubungan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai pejabat di lingkungan UGM, akan 

melakukan hal-hal sebagai berikut: 

1. Menjunjung tinggi integritas, moralitas dan rasa tanggung janji. 

2. Berkomitmen terhadap pelestarian dan pengembangan nilai-nilai dan jati diri Universitas 

Gadjah Mada. 

3. Bersedia dan berkomitmen mematuhi dan melaksanakan seluruh Peraturan Perundang- 

undangan dan kebijakan yang berlaku di Universitas Gadjah Mada. 

4. Tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). 

5. Tidak pernah dan tidak akan melakukan plagiarisme. 

6. Tidak akan meminta atau menerima suatu pemberian baik secara langsung atu tidak 

langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang diketahui atau patut 

diduga, bahwa pemberi, atau yang akan memberi mempunyai hal yang bersangkutan atau 

mungkin berkaitan dengan jabatan saya atau pekerjaan saya. 

7. Tidak akan memberi atau menjanjikan akan memberi secara langsung atau tidak langsung 

berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang diketahui atau patut diduga, bahwa 

yang meminta, atau yang akan diberi mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin 

berkaitan dengan jabatan saya atau pekerjaan saya. 

8. Tidak akan melakukan kegiatan pribadi dengan mengatas namakan institusi dan akan 

melaporkan seluruh kegiatan yang menggunakan nama institusi sesuai peraturan yang 

berlaku di Universitas Gadjah Mada. 

9. Mendarma baktikan tenaga, waktu, pikiran dan kemampuan saya untuk memperbaiki 

kinerja institusi di bawah wewenang dan tugas saya. 

10. Menjamin, bahwa segala proses yang terkait kegiatan dan keuangan sesuai dengan yang 

tertera dalam format tetap sebagaimana tertuang dalam format baku dan akan dilaksanakan 

sesuai dengan bunyi dokumen terkait dengan pelaksanaan tersebut. 

11. Memegang teguh komitmen untuk transparansi dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang 

diperbolehkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi wewenang saya. 



12. Melaksanakan tugas dan wewenang mulai dari pelaksanaan dan bahkan penyelesaian 

program. 

13. Tidak akan membiarkan situasi apapun yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku 

di Universitas Gadjah Mada. 

14. Tidak ikut dalam pengambilan keputusan maupun dalam proses, evaluasi, pembuatan, dan 

pelaksanaan tugas dan wewenang yang akan mengungkapkan “pertentangan kepentingan 

(conflict of interest)” terkait . 

15. Menyediakan rincian informasi secepat mungkin ketika diminta oleh perorangan, lembaga 

atau organisasi yang berkepentingan berkaitan dengan hal-hal dan kegiatan yang berada 

dalam kewenangan saya. 

16. Bersedia memberikan keterangan, baik lisan maupun tertulis kepada Pimpinan Universitas 

maupun Pejabat Fakultas, apabila ada pengaduan atau permintaan yang menyangkut diri 

saya ataupun organisasi di bawah wewenang dan tanggung jawab saya. 

17. Bersedia dengan kemampuan saya untuk memberikan bantuan/ dukungan kepada 

pengungkap/ saksi yang menyangkut dengan pengungkapan adanya praktik suap, KKN 

ataupun yang sejenis di bawah wewenang saya. 

18. Dengan kemampuan dan kewenangan yang saya miliki melaksanakan sanksi dan insentif/ 

disinsentif bagi pengungkap suap/ KKN atau pelanggar pakta integritas di bawah 

wewenang saya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Demikian pernyataan janji ini saya buat dengan sesungguhnya. Atas pelanggaran janji yang saya 

nyatakan dalam pakta integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi 

serta tuntutan ganti rugi dan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

 

 

 
Mengetahui Saya yang berjanji 

Rektor 

 

 

 
(tanda tangan) (nama dan tanda tangan) 


