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Pengumuman 
 

Memperhatikan Surat Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Bung Hatta 
Nomor 47/UM/YPBH/II-2020 tanggal 4 Februari 2020 diberitahukan 
bahwa Panitia Seleksi Rektor Universitas Bung Hatta memperpanjang 
pendaftaran Bakal Calon/Calon Rektor Universitas Bung Hatta Periode 
2020 – 2024 dari tanggal 5 Februari – 7 Februari 2020 pukul 11.00 Wib. 
 
Formulir Pendaftaran dapat diambil langsung ke sekretariat 
pendaftaran dengan alamat Kantor Yayasan Pendidikan Bung Hatta 
(Kampus I Universitas Bung Hatta Ulak Karang Padang) Jl. Sumatera 
Ulak Karang Padang atau dapat diunduh melalui www.bunghatta.ac.id 
 

Padang, 4 Februari 2020 
Panitia Seleksi 

 
 
Ketua,  Sekretaris, 
 
 
Prof. Dr. Nizwardi Jalinus, M.Ed  Hendra Kusuma, S.Pi., M.Si 



 Pendaftaran Calon Rektor  
Tahun 2020-2024 

 
 
Persyaratan umum : 
 
a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa; 
b. Warga Negara Indonesia; 
c. Dosen dan memiliki gelar pendidikan akademik doktor (S3);  
d. Minimal memiliki Jabatan Akademik Lektor (Kum 300) untuk dosen tetap 

Universitas Bung Hatta yang bersertifikasi Dosen (Serdos) dan Lektor Kepala (Kum 
550) untuk dosen perguruan tinggi lain yang bersertifikasi Dosen (Serdos); 

e. Masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebagai dosen tetap 
Universitas Bung Hatta dan 15 (lima belas) tahun sebagai dosen perguruan tinggi 
lain; 

f. Usia maksimal 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik sebagai Rektor; 
g. Sehat jasmani dan rohani untuk menjalankan tugas sebagai Rektor menurut 

keterangan dokter dan psikolog; 
h. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin; 
i. Mengenal dan memahami keberadaan dan perkembangan serta tantangan 

Universitas Bung Hatta; 
j. Tidak pernah melakukan tindakan yang merugikan keuangan Universitas Bung 

Hatta dan Yayasan Pendidikan Bung Hatta dan/atau tindakan yang merugikan 
keuangan negara dan/atau tidak dalam proses perkara pidana yang diancam 
hukuman 5 (lima) tahun atau lebih; 

k. Memiliki integritas diri yang baik; 
l. Memiliki visi, wawasan, dan minat terhadap pengembangan Universitas Bung 

Hatta; 
m. Mengenal dan memahami kondisi, tantangan dan perkembangan Universitas Bung 

Hatta dengan baik; 
n. Memiliki kemampuan dan pengalaman manajerial dan entrepreneurial dalam 

dunia pendidikan tinggi  yang memadai dengan bukti pernah menduduki jabatan 
pimpinan stuktural di perguruan tinggi sekurang-kurangnya Wakil Dekan bagi 
dosen tetap Universitas Bung Hatta dan sekurang-kuranya Dekan bagi calon dari 
luar Universitas Bung Hatta; 

o. Memiliki rekam jejak serta reputasi akademik yang memadai; 
p. Tidak pernah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat aditif 

lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan bebas narkoba dari Klinik Rahmi 
Hatta; 



q. Bersedia bekerjasama dan menandatangani kontrak kerja secara tertulis dengan 
Yayasan Pendidikan Bung Hatta; 

r. Bersedia untuk memenuhi, melaksanakan dan menjalankan kewajiban sebagai 
Rektor, dan mematuhi peraturan Universitas Bung Hatta, Peraturan dan kebijakan 
Yayasan Pendidikan Bung Hatta serta peraturan yang berlaku; 

s. Tidak sedang menjabat pimpinan pada Perguruan Tinggi lain dan/atau menjadi 
pengurus, pengawas atau pembina pada Yayasan lain yang menyelenggarakan 
kegiatan Pendidikan Tinggi/Universitas; 

t. Tidak sedang memangku jabatan struktural di Universitas yang belum mencapai 2 
(dua) tahun; 

u. Bersedia bekerja penuh waktu sebagai Rektor; 
v. Berdomisili dan atau bersedia berdomisili di Kota Padang selama menjabat Rektor 

Universitas Bung Hatta; 
w. Tidak sedang menjalani Tugas Belajar dan Izin Belajar; 
x. bersedia melepaskan jabatan struktural dan jabatan strategis fungsional lainnya di 

lembaga pemerintahan atau lembaga swasta jika terpilih sebagai rektor. 
y. Mendapat izin dari pimpinan perguruan tinggi bersangkutan bagi bakal calon/dan 

atau calon rektor yang berasal dari luar Universitas Bung Hatta. 
z. Belum pernah menjabat Rektor Universitas Bung Hatta 2 (dua) kali berturut-turut; 
aa. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf (d), (e) dan huruf (f) untuk kondisi 

khusus dapat diubah atas persetujuan dan/atau kebijakan Badan Pengurus 
Yayasan 

 

Panitia Seleksi 

  



Pendaftaran Calon Rektor  
Tahun 2020-2024 

 

Kelengkapan Persyaratan : 
 
a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;  
b. surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani dari dokter yang ditunjuk 

oleh Yayasan dan atau Panitia Seleksi;  
c. surat keterangan hasil pemeriksaan dari psikolog yang ditunjuk oleh Yayasan ; 
d. pasfoto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar;  
e. fotokopi ijazah Sarjana, Magister dan ijazah Doktor serta surat penyetaraan ijazah 

bagi tamatan perguruan tinggi luar negeri dari pejabat berwenang; 
f. fotokopi Surat Keputusan jabatan fungsional akademik terakhir; 
g. surat pernyataan kesediaan berdomisili di Padang bagi calon yang berdomisili 

diluar Kota Padang;  
h. surat kesediaan melepaskan jabatan sebelumnya baik didalam maupun diluar 

lingkungan Universitas Bung Hatta; 
i. Mengisi, menandatangani borang terkait dengan persyararatan calon yang 

diserahkan pada waktu pendaftaran;   
j. Surat izin dari  pimpinan perguruan tinggi/lembaga bagi bakal calon dan calon 

rektor yang berasal dari luar Universitas Bung Hatta; 
k. Menyerahkan pokok-pokok pikiran tertulis tentang tata kelola, pengembangan dan 

program unggulan bagi kemajuan dan peningkatan kualitas Universitas Bung Hatta 
l. fotocopy NPWP; 
m. Surat keterangan pengalaman menjadi dosen dan pernah menjabat dari institusi 

pendidikan sebelumnya;  
n. Foto copy Nomor lnduk Dosen Nasional (NIDN);  
o. Menyerahkan curriculum vitae lengkap; 
p. Foto copy Sertifikat Dosen; 
q. Surat Pernyataan secara tertulis menyetujui tanpa syarat peraturan tentang Tata 

Cara Seleksi dan Pengangkatan Rektor dan semua peraturan pelaksanaannya serta 
keputusan hasil seleksi rektor yang ditetapkan Yayasan Pendidikan Bung Hatta. 

 
 

Panitia Seleksi 

 

 
 


