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PEMILIHAN REKTOR UNIVERSITAS COKROAMINOTO MAKASSAR 
PERIODE 2021 - 2025 

 

 Universitas Cokroaminoto Makassar sebagai salah satu perguruan tinggi swasta (PTS) di Makassar 

yang berdiri dan terdaftar di Kopertis pada tahun 1986 dan diresmikan berdasarkan SK Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan RI No.007/01/1991 tanggal 14 Januari 1991, saat ini terus berbenah diri mengemban 

tugas dan tanggung jawab sebagai institusi pendidikan dengan  VISI : ”Menjadi universitas  unggul yang 

berlandaskan Islam, yang mengembangkan sumber daya insani yang berakhlaq mulia dan berjiwa 

kebangsaan dengan mengedepankan ilmu pengetahuan, teknologi dan enterpreneurship”, serta MISI yaitu: 

1). Menyelenggarakan pendidikan akademik yang bermutu dan profesional berlandaskan Islam yang 

berwawasan kebangsaan dan global. 2). Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan enterpreneurship berlandaskan Islam., 3). Menyelenggarakan kegiatan 

kemasyarakatan dalam rangka membangun kesejahteraan ummat. 4). Mengembangkan peserta didik agar 

menjadi lulusan yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia yang berwawasan dan berkemampuan tinggi 

dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan enterpreneurship. 

Universitas Cokroaminoto Makassar ini sebagai pengelola perguruan tinggi berada di bawah 

naungan badan penyelenggara yaitu Yayasan ”SARI” Sulawesi Selatan yang pada awalnya berdiri sejak 

April 1968 dan terus mengalami perbaikan yang saat ini di bawah Dewan Pembina yaitu Bapak H.M Jusuf 

Kalla dan Bapak Prof. DR. H. Basri Hasanuddin, MA. 

Lokasi dan letak kampus UCM yang sangat strategis di Jalan Perintis Kemerdekaan, KM 11 

Tamalanrea, Makassar,  sebagai jalan poros utama, memungkinkan dan memberikan peluang yang sangat 

besar untuk terus berkembang dan memajukan pendidikan tinggi dari timur Indonesia. 

Universitas Cokroaminoto Makassar yang terdiri dari beberapa fakultas dan program studi, ditunjang 

oleh Tenaga Pengajar yang handal dan berkualitas, serta sarana dan prasarana yang cukup memadai 

guna terselenggaranya proses pendidikan, belajar mengajar, diharapkan akan mampu menghasilkan insan 

intelektual dan Sumber Daya Manusia yang unggul, berkualitas, berakhlak mulia, mengedepankan nilai-

nilai kebangsaan serta mampu mandiri sebagai enterpreneur yang berdaya juang tinggi. 

 Cita-cita dan niat luhur ini akan terwujud jika dikerjakan secara bersama-sama sebagai sebuah TIM 

KERJA (Team Work) yang baik serta dapat bekerja secara efisien dan efektif  di bawah kepemimpinan 

seorang Team Leader yang handal, berintegritas, dan bertanggung jawab serta dapat mengayomi timnya 

secara keseluruhan. 
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LATAR BELAKANG 

Pengelolaan pengembangan pendidikan tinggi pada Universitas Cokroaminoto Makassar didirikan 

oleh Yayasan “SARI” Sulawesi Selatan (YASARI) pada tahun 1986 berdasarkan izin operasional dari 

Kopertis dan diresmikan berdasarkan surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 

007/01/1991 tanggal 14 Januari 1991 mengacu pada sasaran dalam kerangka pengembangan pendidikan 

tinggi jangka panjang yang dirumuskan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan 

Kebudayaan Rebublik Indonesia yaitu mengembangkan pola pendekatan baru dalam menajemen 

pendidikan tinggi, yang berpandangan ke depan serta budaya cipta agar mampu menjawab tantangan 

pembangunan nasional, perubahan masyarakat, dan globalisasi.   

 Yayasan dalam menyelenggarakan pendidIkan di perguruan tinggi dengan  beberapa fakultas 

yaitu Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas Perikanan, Fakultas Ilmu Komunikasi, Fakultas Teknik, 

Fakultas Ekonomi, Fakultas Kesehatan dan Vokasi, dan Fakultas Agama Islam. Dalam pengelolaan PT 

tersebut, yayasan ke depannya membutuhkan pemimpin yang dapat memahami keberadaan PT dan 

mampu melaksanakan peranan selayaknya seseorang yang diberi tanggung jawab untuk memimpin 

institusi perguruan tinggi. Selain itu keberadaan dan keberhasilan sebuah lembaga PT sangat tergantung 

pada input (Jumlah mahasiswa), proses (tata pamong, tata kelola dan kerjasama yang dilakukan oleh 

pihak perguruan tinggi), output (lulusan, hasil penelitian, dan inovasi) dan ini harus dikendalikan oleh 

pimpinan yaitu rektor. 

Dengan berakhirnya jabatan Rektor Universitas Cokroaminoto Makassar periode 2017-2021, maka 

akan diadakan pemilihan Rektor untuk priode 2021-2025. Berdasarkan hal tersebut, maka Pihak Yasari 

membentuk Panitia Pemilihan Rektor Universitas Cokroaminoto Makassar Periode 2021-2025 melalui 

Surat Keputusan Yayasan Nomor : 056/YASARI/OT/XII/2020 pada Tanggal 8 Desember 2020 Landasan 

hukum pemilihan Rektor UCM adalah: a)  Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor : 4039/D/T/93 tentang 

Persyaratan dan Prosedur Pengangkatan Pimpinan PTS; b) Peraturan Pengurus Yayasan “SARI“ Sulawesi 
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Selatan Nomor : 029/YASARI/IX/2019 tentang Statuta UCM. ; c) Surat Keputusan Ketua yayasan “SARI” 

Sulawesi Selatan No: 014/YASARI/OT/VIII/2020 tanggal 7 Agustus 2020 tentang Pedoman Pengangkatan 

Pejabat di Lingkungan Universitas Cokroaminoto Makassar. 
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JADWAL PEMILIHAN REKTOR 
UNIVERSITAS COKROAMINOTO MAKASSAR 

PERIODE 2021 – 2025 
 

1 Feb - 10 Mar Pendaftaran Bakal Calon 

11 Mar – 13 Mar Verifikasi dokumen oleh Panitia 

15 Mar Hasil Penjaringan Bakal Calon 

16 Mar - 19 Mar Sosialisasi Program Calon Rektor 
Kepada Civitas Akademika UCM 

20 Mar - 21 Mar Penyerahan Dokumen Calon Rektor 
Kepada Senat UCM 

22 Mar Pemaparan Rencana dan Program Kerja 
pada Rapat Terbuka Senat UCM 

23 Mar - 24 Mar Penyampaian Hasil Pertimbangan Senat 
UCM Kepada Yayasan “SARI” SULSEL 

25 Mar – 27 Mar Rapat Tim Penilai Akhir  

28 Mar Penyampaian Hasil Rektor UCM Terpilih 
Periode 2021 - 2025 Oleh Yayasan 
“SARI” SULSEL 

 

 

 

 

 

 

  

Pendaftaran dan Informasi 

Silahkan kunjungi situs  

www.ucm-si.ac.id 

Sekertariat Panitia Pemilihan Rektor UCM 
Gedung Kampus UCM Lantai 1 
Jalan Perintis kemerdekaan KM. 11 
Makassar, Sulawesi Selatan 
       082189103226 (Drs. Syamsul Bachri, M.Si.) 
       pemilihanrektor@ucm-si.ac.id 
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PERSYARATAN CALON REKTOR UCM PERIODE 2021-2025 

1. Persyaratan Umum:  

a. Bertaqwa kepada Tuhan YME 

b. Warga Negara RI dan bertempat tinggal di Makassar dan sekitarnya 

c. Usia maksimal  70 Tahun 

d. Memiliki ijazah Doktor (S3); 

e. Pangkat Akademik Minimal Lektor Kepala 

f. Memiliki pengalaman jabatan manajerial minimal setara dengan Ketua 

Program Studi, Dekan dan Wakil Rektor 

g. Mendapat izin tertulis dari pimpinan tertinggi Instansinya yang 

berwewenang untuk menjadi Rektor UCM  periode 2021-2025. 

h. Bersedia melaksanakan tugas  dan tanggung jawab Rektor UCM secara 

penuh waktu.  

i. Bersedia menanda tangani pernyataan kesediaan menaati semua 

peraturan dan kebijakan Yayasan SARI Sulawesi Selatan sebagai Badan 

Hukum Penyelenggara UCM. 

j. Sehat jasmani dan rohani untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab 

sebagai Rektor UCM dengan melampirkan surat keterangan dokter. 

 

2. Persyaratan Administrasi:  

a. Mengisi formulir pendaftaran calon pemilihan UCM periode 2021-2025;  

b. Menyerahkan Curiculum Vitae (CV);  

c. Visi / Motivasi Menjadi Rektor UCM  

d. Surat Pernyataan Kesediaan Memundurkan Diri dari Jabatan Struktural di 

luar UCM. 

e. Surat pernyataan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan. 

f. Membuat Program Kerja dan strategi pencapaiannya sesuai Visi dan Misi 

Universitas Cokroaminoto Makassar untuk jangka waktu 4 (empat) tahun;  
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PROSEDUR DAN TATA TERTIB 
PEMILIHAN REKTOR UNIVERSITAS COKROAMINOTO MAKASSAR 

Periode 2021-2025 
 

BAGIAN I : TAHAPAN PENJARINGAN BAKAL CALON REKTOR 

   1. Pendaftaran Bakal Calon 

   2. Penyaringan Bakal Calon 

BAGIAN II : PEMBERIAN PERTIMBANGAN SENAT UCM 

   1. Rapat Senat UCM 

   2. Prosedur Pemberian Pertimbangan Senat UCM 

BAGIAN III : SELEKSI CALON REKTOR TAHAP AKHIR 

   1. Tim Penilai Akhir 

   2. Proses Seleksi Akhir 

   3. Penutup 
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BAGIAN I 
TAHAPAN PENJARINGAN BAKAL CALON REKTOR 

 
Pendaftaran Bakal Calon 

 
(1) Setiap bakal calon rektor mendaftar melalui sistem Online, dengan mengisi formulir 

pendaftaran yang disediakan oleh Panitia. 
 

(2) Formulir pendaftaran, serta dokumen-dokumen terkait dapat diunduh melalui 
Website: ucm-si.ac.id, dan selanjutnya diunggah ke alamat email Panitia : 
pemilihanrektor@ucm-si.ac.id, dengan melampirkan dokumen-dokumen yang 
dipersyaratkan. 
 

(3) Bakal Calon Rektor dapat juga mengantarkan langsung print out surat pendaftaran 
serta lampiran dokumen-dokumen yang dipersyaratkan ke alamat sekertariat Panitia 
di Kampus Universitas Cokroaminoto, Jl,Perintis Kemerdekaan, Km.11, Makassar. 
Contact person : 082189103226 (Drs. Syamsul Bachri, M.Si.) 
 

(4) Setiap bakal calon yang mendaftar akan diberikan tanda penerimaan berkas 
pendaftaran oleh Panitia Pemilihan Rektor. 
 

(5) Proses pendaftaran bakal calon rektor berlangsung dari tanggal 01 Februari 2021 
dan ditutup pada tgl 10 Maret 2021, pk.17.00 WITA. 

 
Penyaringan Bakal Calon Rektor 

 
(1) Panitia Pemilihan Rektor melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap dokumen 

kelengkapan setiap bakal calon, sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. 
 

(2) Apabila terdapat hal-hal yang dirasa perlu terkait dengan kelengkapan dokumennya, 
Panitia dapat melakukan klarifikasi langsung dengan bakal calon yang 
bersangkutan. 

(3)  Bakal calon rektor yang memenuhi persyaratan, selanjutnya ditetapkan dengan 
surat penetapan Panitia sebagai Calon Rektor untuk diproses lebih lanjut. 

 



 
 

8 
 

(4) Proses evaluasi dan verifikasi dokumen bakal calon Rektor, berlangsung selama tgl 
11 – 15 Maret 2021. 
 

(5) Jumlah bakal calon Rektor yang akan ditetapkan sebagai Calon Rektor paling sedikit 
berjumlah 5 (lima) orang. 
 

(6) Apabila jumlah calon rektor tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) di atas, maka proses penjaringan bakal calon dapat diperpanjang untuk 
jangka waktu yang akan ditentukan kemudian berdasarkan persetujuan Yayasan 
“SARI” Sulawesi Selatan. 
 

(7) Calon rektor yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas, 
selanjutnya disampaikan kepada Senat UCM untuk mendapatkan pertimbangan 
kelayakannya sebagai calon Rektor UCM Periode 2021-2025. 
 

(8) Penyampaian nama-nama calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (7) di 
atas dilakukan dengan penulisan urutan nama Calon Rektor sesuai dengan abjad. 

  

BAGIAN  II 
PEMBERIAN PERTIMBANGAN SENAT UCM 

 
Rapat Senat UCM 

(1) Pemberian pertimbangan tentang kelayakan Calon Rektor dilaksanakan oleh Senat 
Universitas Coktroaminoto UCM, Nomor: 007/R/1.22/I/2020 tertanggal 07 Januari 
2020 melalui Rapat Senat yang bersifat terbuka. Rapat Senat dimaksud 
dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diserahkannya nama-nama 
Calon Rektor dari Panitia Pemilihan Rektor. 
 

(2) Rapat Senat UCM dalam rangka pemberian pertimbangan sesuai dengan maksud 
ayat (1) di atas, dipimpin oleh Ketua Senat didampingi oleh Sekertaris Senat. 
 

(3) Rapat senat dimaksud pada ayat (1) dan (2) di atas, diangggap sah apabila dihadiri 
paling sedikit 60 % dari seluruh jumlah anggota Senat dimaksud. 
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(4) Mendahului Rapat Senat tersebut, Ketua Senat harus menyampaikan undangan 
tertulis kepada segenap anggota Senat UCM untuk menghadiri rapat senat yang 
dimaksud disertai dengan tanda terima undangan. 

 

(5) Selain terhadap anggota Senat, undangan rapat senat juga disampaikan kepada 
pengurus Yayasan SARI dan Panitia Pemilihan Rektor UCM untuk menghadiri rapat 
senat sebagai undangan peninjau. 
 

(6) Selain yang disebutkan pada ayat (4) dan (5) di atas, Pimpinan Senat Juga 
mengundang secara tertulis kepada para Calon Rektor untuk hadir dalam rapat 
Senat dimaksud selaku calon Rektor UCM. 
 

(7) Apabila jumlah anggota Senat belum mencapai 60 % sampai dengan jadwal rapat 
sesuai undangan, maka Pimpinan Rapat Senat mengumumkan penundaan 
pembukaan Rapat Senat paling lama  75 menit, dengan terlebih dahulu membuka 
rapat senat secara resmi. 
 

(8) Apabila sampai dengan batas waktu seperti disebut pada ayat (6) di atas, maka 
Rapat Senat dapat dilanjutkan tanpa memperhatikan jumlah korum dimaksud. 
                                                 

 
Prosedur Pemberian Pertimbangan Senat 

 
(1) Dalam rapat Senat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 diatas, setiap calon Rektor 

dapat diminta untuk memperkenalkan diri serta menyampaikan pokok-pokok 
Kebijakan serta Program Kerjanya untuk pengembangan Universitas Cokroaminoto 
selama periode 2021-2025. 
 

(2) Penyampaian Pokok-pokok kebijakan dan program  kerja sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) di atas, dilakukan dalam waktu yang efisien, yang pengaturannya 
ditetapkan oleh pimpinan Rapat Senat dengan mempertimbangkan ketersediaan 
waktu serta jumlah calon Rektor. 
 

(3) Pemberian pertimbangan kelayakan calon rektor dilakukan dengan memberikan 
pilihan pertimbangan secara tertutup dan mandiri, di atas kertas yang 
mencantumkan nama calon rektor yang bersangkutan. 
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(4) Setiap anggota Senat UCM memberikan pilihan pertimbangan sebanyak 3 (tiga) 
calon Rektor yang dianggap layak untuk dilanjutkan ke tahap seleksi selanjutnya. 

 

(5) Teknis pemberian pilihan pertimbangan calon rektor diatur oleh pimpinan Rapat 
Senat dibantu oleh Panitia dengan memperhatikan asas kerahasiaan serta 
kebebasan para anggota Senat UCM. 

 

(6) Setiap calon Rektor yang mendapatkan pilihan pertimbangan minimal 1 (satu) 
anggota Senat, ditetapkan sebagai Calon Rektor yang layak untuk dilanjutkan ke 
tahap seleksi selanjutnya. 
 

(7) Calon Rektor yang dinyatakan layak (qualified)  dari Rapat Senat, ditetapkan 
minimal 3 orang calon. 
 

(8)  Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan (6) di atas, selanjutnya 
ditetapkan dengan Keputusan Senat, untuk selanjutnya disampaikan kepada Ketua 
Yayasan SARI, melalui Panitia Pemilihan    Rektor. 

 
(9) Penyampaian nama-nama Calon rektor yang mendapatkan pilihan kelayakan dari 

Senat, sebagaimana dimaksud pada ayat (7) di atas, dilakukan dengan 
mencantumkan urutan nama calon berdasarkan Abjad, dengan tidak mencantumkan 
jumlah suara anggota senat yang memberikan suara pertimbangan terhadap calon 
rektor yang bersangkutan. 
 

(10) Penyampaian nama-nama calon rektor yang dinyatakan Layak (qualified) 
oleh Senat, harus disertai dengan Berita Acara Rapat Senat, serta Daftar Hadir 
anggota Senat yang mengikuti Rapat dimaksud. 

                                            

BAGIAN  III 
SELEKSI CALON REKTOR TAHAP AKHIR 

 
Tim Penilai Akhir 
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(1)  Untuk melakukan proses Seleksi Tahap Akhir Calom Rektor UCM, dibentuk Tim 
Penilai Akhir dengan Surat Keputusan Ketua Yayasan SARI Sulawesi Selatan. 
Susunan Tim Penilai Akhir, terdiri atas seorang Ketua, didampingi oleh paling kurang 
4 orang anggota, yang dipilih dari unsur Pengurus Yayasan SARI Sulawesi Selatan 
serta Unsur Forum Dosen tetap Yayasan “SARI” Sulawesi Selatan. 

(2) Tim Penilai Akhir bertugas, bertanggung jawab dan berwenang melakukan evaluasi 
dan penilaian akhir dalam bentuk uji kelayakan (Fit and Proper Test) terhadap calon-
calon rektor yang telah mendapatkan pertimbangan kelayakan dari Senat UCM. 

(3) Berdasarkan hasil uji  kelayakan seperti dimaksud pada ayat (2) di atas, Tim 
berwenang dan bertanggung jawab untuk menetapkan calon Rektor UCM terpilih 
yang akan direkomendasikan kepada Ketua Yayasan SARI Sulawesi Selatan untuk 
selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Yayasan SARI Sulawesi 
Selatan, dan untuk selanjutnya dilantik sebagai Rektor UCM Priode 2021-2025. 
 

(4) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya Tim Penilai Akhir menerapkan 
prinsip-prinsip yang obyektif, professional, dan independen, dalam rangka 
melaksanakan asas, missi, dan tujuan amal ibadah Yayasan SARI Sulawesi 
Selatan, khususnya dalam penyelenggaraan Universitas Cokroaminoto. 
 

(5) Hasil penetapan dari Tim Penilai Akhir tentang calon Rektor terpilih, besifat final dan 
tidak dapat diganggu gugat. Namun apabila terjadi/ terdapat hal-hal yang bersifat 
luar biasa, dan maka perubahan dimaksud hanya dapat dilakukan melalui rapat 
Pengurus Yayasan, yang dihadiri oleh Dewan Pengurus, Dewan Pembina, serta 
Dewan Pengawas, serta Panitia Pemilihan Rektor. 

 

Proses  Seleksi Akhir 
 

(1) Pelaksanaan Seleksi Tahapan Akhir dilakukan dalam Sidang Tim Penilai Akhir, yang 
dipimpin oleh Ketua Tim. 
 

(2) Pelaksanaan Seleksi Tahapan Akhir dilaksanakan paling lambat selama 3 (tiga) hari 
kerja sejak Tim menerima nama-nama calon rektor yang telah diberikan 
pertimbangan kelayakan oleh Senat UCM. 
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(3) Dalam hal kondisi yang tidak memungkinkan sidang penilaian akhir diadakan secara 
langsung, maka dapat dilakukan secara online / “daring”. 
 

(4) Dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, calon-calon dapat 
diminta untuk menyampaikan pokok-pokok kebijakan dan program strategis yang 
akan dilaksanakan untuk merealisasikan Visi, Misi dan  Tujuan Universitas 
Cokroaminoto Makassar. 
 

(5) Penetapan calon rektor terpilih dilakukan oleh Tim Penilai Akhir melalui Sidang 
Penetapan dengan mengutamakan prinsip musyawarah untuk mencapai 
kesepakatan. 

(6) Nama calon rektor terpilih disampaikan oleh Tim Penilai Akhir kepada Ketua 
Yayasan SARI Sulawesi Selatan melalui Panitia guna diproses penerbitan Surat 
Keputusan Penetapannya sebagai Rektor Universitas Cokroaminoto Makassar 
Priode 2021-2025. 
 

P e n u t u p 
 

(1)  Peraturan mengenai prosedur dan tata tertib ini dibuat  untuk menjadi panduan 
yang jelas dan terukur bagi Panitia  dalam menyelenggarakan seluruh Proses 
Pemilihan Rektor UCM periode 2021-2025 dari tahap penjaringan bakal calon 
sampai dengan terpilihnya rektor UCM yang dimaksud. 
 

(2) Dalam hal terjadi kondisi-kondisi yang menghambat dan tidak dapat dihindari dalam 
pelaksanaan pemilihan rektor sesuai dengan prosedur dan tatat tertib dimaksud,  
maka perubahan-perubahan yang diperlukan dapat dilakukan berdasarkan 
persetujuan pengurus Yayasan SARI Sulawesi Selatan. 
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FORMULIR PENDAFTARAN CALON 
UNTUK PEMILIHAN REKTOR UCM PERIODE 2021-2025 (Formulir I) 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama Lengkap: 
_____________________________________________________________________ 

Menyatakan bahwa saya mendaftarkan diri untuk mengikuti seluruh proses pemilihan Rektor 
UCM periode 2021-2025, dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut: 
Berkas administrasi yang dilengkapi: 

 Pernyataan kesediaan secara tertulis untuk mengikuti proses pemilihan Rektor UCM 
Periode 2021 – 2025 (Formulir II); 

 Curriculum Vitae (Formulir III); 
 Surat Pernyataan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa (Formulir IV); 
 Surat pernyataan tulisan tangan sendiri "Misi/Motivasi Menjadi Rektor UCM" (maksimal 

dua halaman) (Formulir V);  
 Pernyataan kesediaan secara tertulis untuk mengundurkan diri dari jabatan yang 

mengandung konflik kepentingan setelah terpilih sebagai Rektor UCM Periode 2021-
2025 (Formulir VI); 

 Surat Pernyataan Mutlak Melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawab Rektor UCM secara 
penuh dan Bekerjasama yang baik dengan pihak Yayasan  dalam mengelola UCM 
(Formulir VII); 

 Surat Pernyataan Menaati Semua Peraturan dan Kebijakan Yayasan SARI Sulawesi 
Selatan (Formulir VIII) 

 Surat Pernyataan Tidak Pernah Dihukum Penjara dan/atau Tidak Sedang Menjalani 
Proses Hukum (Formulir IX) 

 Fotokopi ijazah pendidikan terakhir dilegalisir (gelar pendidikan akademik doktor/S3); 
 Fotokopi identitas diri (KTP terlampir); 
 Fotocopy SK Jabatan Fungsional Lektor Kepala (Lampiran); 
 Fotocopy SK Pengangkatan setara Wakil Rektor/Dekan (Lampiran); 
 Surat Izin terbaru dari Pimpinan Tertinggi Instansi Asal untuk mencalonkan diri sebagai 

Rektor UCM Periode 2021-2025(Lampiran); 
 Surat Keterangan Berbadan Sehat Jasmani dan Rohani dari Dokter Pemerintah 

(Lampiran). 

Yang menerima, 
Makassar, ……………….2021 
Yang Menyerahkan; 

Ketua, 
 
 

   H. M Lottong Makkaraka, ST, MMRE 

Sekertaris, 
 
 

Drs. Syamsul Bachri, M.Si. 

 
 
 
_________________________ 
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PERNYATAAN KESEDIAAN SECARA TERTULIS UNTUK MENGIKUTI PROSES 

PEMILIHAN REKTOR UCM PERIODE 2021 – 2025 (FORMULIR II) 
 

Saya, ........................................................................ yang bertanda tangan di bawah ini 

menyatakan BERSEDIA untuk mengikuti seluruh proses pemilihan Rektor UCM periode 2021-

2025, termasuk di dalamnya mengikuti asesmen yang diperlukan dari berbagai pihak, 

menyerahkan berbagai dokumen dan atau informasi tambahan yang dibutuhkan untuk 

keberhasilan proses pemilihan, dan bersedia menjadi rektor, dan akan melengkapi semua 

persyaratan untuk memenuhi  keperluan penilaian  dalam setiap tahapan  proses pemilihan 

Rektor UCM periode 2021 -2025. 

 

 

 

 Tempat, Tanggal, Tahun 

 

 

 

         (Tanda Tangan & Nama Jelas ) 

Materai  

Rp10.000 
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Pas Foto 

 

3 x 4 

 

 

CURRICULUM VITAE (FORMULIR III) 

Diajukan sebagai syarat pendaftaran bakal calon Rektor Periode 2021-2025 

(panjang CV tidak melebihi 5 halaman A4, tata cara penulisan bebas) 

 

I. DATA DIRI 

(Tempelkan pas foto Anda ukuran  3 x 4 dan isikan data diri Anda secara lengkap. Data yang Anda isikan akan 
kami pergunakan sebagai sarana untuk menghubungi Anda jika perlu) 

Nama: : ……………………………………………………………...... 

Jenis Kelamin 

Tempat/Tgl Lahir 

: 

: 

……………………………………………………………...... 

………………………………………………………………… 

Kewarganegaraan 

Agama 

: 

: 

……………………………………………………………...... 

…………………………………………………………………. 

Telepon seluler : ……………………………………………………………...... 

E-mail : ……………………………………………………………...... 

   

Tempat Tinggal:   

Alamat Rumah : ……………………………………………………………...... 

   

Pekerjaan saat ini:   

Nama Instansi : ……………………………………………………………...... 

Jabatan : ……………………………………………………………...... 
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Alamat Kantor 

: ……………………………………………………………..... 

Telepon/Faksimili Kantor : ……………………………………………………………...... 

   

II. PENDIDIKAN 

a. Pendidikan Formal 
(Sampaikan data riwayat pendidikan tinggi (S1, S2, S3) Anda. Dimulai dari pendidikan terakhir meliputi: 
tahun masuk, tahun lulus, nama sekolah/universitas, gelar yang diperoleh, prestasi yang diraih, dan 
sebagainya) 

 

b. Pendidikan Non-Formal  
(Sampaikan data riwayat pendidikan nonformal Anda dimulai dari pendidikan terakhir meliputi: tahun 
masuk, tahun lulus, nama institusi, gelar yang diperoleh (jika ada), prestasi yang diraih, dan sebagainya) 

 

III. PENGALAMAN KERJA/PROFESIONAL 
(Sampaikan data pengalaman kerja/profesional Anda dimulai dari yang terkini dan terutama di bidang pendidikan, 
meliputi: periode kerja, nama perusahaan/organisasi, jabatan, prestasi yang diraih, dan sebagainya) 

 

 

 

 

IV. PENGALAMAN ORGANISASI 
(Sampaikan data pengalaman organisasi Anda dimulai dari yang terkini, meliputi: periode bergabung, nama 
organisasi, jabatan, prestasi yang diraih, dan sebagainya) 
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V. KURSUS/PELATIHAN 
(Sampaikan data kursus/pelatihan yang pernah Anda ikuti dimulai dari yang terkini, meliputi: waktu pelaksanaan, 
nama perusahaan/organisasi penyelenggara, prestasi yang diraih, dan sebagainya) 

 

VI. SERTIFIKAT/PENGHARGAAN/TANDA JASA 
(Sampaikan data prestasi berupa sertifikat/penghargaan/tanda jasa yang pernah Anda peroleh dimulai dari yang 
terkini, meliputi: waktu, nama dan deskripsi sertifikat/pernghargaan/tanda jasa, organisasi / perusahaan yang 
memberikan dan sebagainya serta deskripsi singkat mengenainya) 

 

VII. PUBLIKASI 
(Sampaikan data publikasi Utama Anda—dalam jurnal ilmiah, proceeding, surat kabar/media-- dimulai dari yang 
terkini, meliputi, tahun, judul, jurnal ilmiah/proceeding/surat kabar/media yang menerbitkan, halaman) 

 

VIII. LAIN LAIN 
(Anda dipersilakan untuk menambahkan hal-hal lain dalam CV ini yang dianggap relevan untuk mendukung 
pencalonan Anda dalam pemilihan Rektor UCM 2021-2025) 

 

Tempat, Tanggal, Tahun  

TANDA TANGAN ASLI 

(Nama Jelas) 

 

  



 
 

18 
 

 

 

 

SURAT PERNYATAAN BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA 
(FORMULIR IV) 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : 

N a m a :    ............................................................... 

Tempat/Tgl. Lahir :    ............................................................... 

Pendidikan : ............................................................... 

Jenis Kelamin :    ............................................................... 

Alamat  :    ............................................................... 

   ............................................................... 

Pekerjaan  :    ............................................................... 

Agama  : ............................................................... 

No. HP  : ............................................................... 

 

Dengan ini, saya menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan Agama/Kepercayaan yang saya anut. 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur 

paksaan dari pihak manapun dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak 

benar, maka saya bersedia diambil tindakan dan mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

  .............. , ...................... 2021 

Yang Membuat Pernyataan  

Calon Rektor, 

Meterai Rp. 10.000,- 

 

(....................................) 
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SURAT PERNYATAAN TULISAN TANGAN SENDIRI "MISI/MOTIVASI MENJADI 
REKTOR UCM" (MAKSIMAL DUA HALAMAN) (FORMULIR V) 

 (Tulis Tangan, Maksimal Dua Halaman) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 Makassar, ……………………………2021 

 

 (Nama Jelas dan Tanda Tangan) 

 __________________________________________ 
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PERNYATAAN KESEDIAAN SECARA TERTULIS UNTUK MENGUNDURKAN DIRI 
DARI JABATAN YANG MENGANDUNG KONFLIK KEPENTINGAN SETELAH 

TERPILIH SEBAGAI REKTOR UCM PERIODE 2021-2025 (FORMULIR VI) 
 

Saya, ........................................................................ yang bertanda tangan di bawah ini 

menyatakan BERSEDIA untuk memundurkan dari jabatan yang mengandung konflik 

kepentingan setelah terpilih sebagai Rektor UCM Periode 2021-2024. 

Seandainya saya terpilih, maka saya bersedia untuk meletakkan jabatan saya saat ini dan 

BERSEDIA menjabat sebagai Rektor UCM untuk periode 2021-2024. 

 

 Makassar, ………………………. 2021 

 

 

 

  (Tanda Tangan & Nama Jelas ) 

 

 

 

  

Materai  

Rp10.000 
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SURAT PERNYATAAN MUTLAK MELAKSANAKAN TUGAS DAN TANGGUNG 
JAWAB REKTOR UCM SECARA PENUH DAN BEKERJASAMA YANG BAIK 
DENGAN PIHAK YAYASAN  DALAM MENGELOLA UCM (FORMULIR VII) 

 

Bersedia melaksanakan tugas-tugas Rektor UCM Periode 2021-2025 secara penuh : 

Nama   : 

Jenis Kelamin   : 

Tempat/Tanggal Lahir : 

No. HP/WA  : 

Alamat Domisili  : 

Email   : 

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa apabila saya terpilih menjadi Rektor UCM 2021 
– 2025, maka saya bersedia bekerjasama yang baik dengan pihak Yayasan sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsi secara penuh. 

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagai syarat untuk calon Rektor UCM 2021-
2025. 

 

 Dibuat di  : Makassar 
 Pada tanggal : ……………………….. 
 Yang Membuat Pernyataan 
 Calon Rektor UCM 2021-2025 
 
 
 
 
 
 ………………………………………….. 

I  
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SURAT PERNYATAAN MENAATI SEMUA PERATURAN DAN KEBIJAKAN  
YAYASAN SARI SULAWESI SELATAN  (FORMULIR VIII) 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : 

N a m a :    ............................................................... 

Tempat/Tgl. Lahir :    ............................................................... 

Pendidikan : ............................................................... 

Jenis Kelamin :    ............................................................... 

Alamat  :    ............................................................... 

   ............................................................... 

Pekerjaan  :    ............................................................... 

Agama  : ............................................................... 

No. HP  : ............................................................... 
 

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saya akan menaati semua 

peraturan dan kebijakan Yayasan SARI Sulawesi Selatan sebagai badan hukum penyelenggara 

UCM. Apabila saya melanggar peraturan yang dimaksud, Yayasan SARI Sulawesi Selatan 

secara sepihak berhak memberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku. 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur 

paksaan dari pihak manapun dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak 

benar, maka saya bersedia diambil tindakan dan mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

  .............. , ...................... 2021 

Yang Membuat Pernyataan  

Calon Rektor, 

Meterai Rp. 10.000,- 

 

 

(....................................) 
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SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH DIHUKUM PENJARA DAN/ATAU 
TIDAK SEDANG MENJALANI PROSES HUKUM (FORMULIR IX) 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : 

N a m a :    ............................................................... 

Tempat/Tgl. Lahir :    ............................................................... 

Pendidikan : ............................................................... 

Jenis Kelamin :    ............................................................... 

Alamat  :    ............................................................... 

   ............................................................... 

Pekerjaan  :    ............................................................... 

Agama  : ............................................................... 

No. HP  : ............................................................... 

 

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak pernah dihukum penjara karena 

melakukan tindak pidana kejahatan dan/atau tidak sedang dalam menjalani proses hukum pidana. 

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai 

bukti pemenuhan syarat menjadi Calon Rektor Universitas Cokroaminoto Makassar. 

 

  .............. , ...................... 2021 

Yang Membuat Pernyataan  

Calon Rektor, 

Meterai Rp. 10.000,- 

 

 

(....................................) 
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