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UI Mulai Buka Pendaftaran Calon Rektor Periode 20122012-2017
Universitas Indonesia (UI) memberi kesempatan kepada warga negara
Indonesia untuk mendaftar sebagai Rektor UI periode 2012-2017.
Ketua Tim Panitia Khusus Pemilihan Rektor (Pansus Pilrek) UI,
Endriartono Sutarto secara resmi mengumumkan pembukaan
pendaftaran Pemilihan Rektor UI Periode 2012 -2017 yang berlangsung
pada tanggal 20-30 Juni 2012.
Dalam konferensi pers yang dihadiri Ketua Majelis Wali Amanat
(MWA) UI, Said Aqil Siradj pada hari Senin (18/6) di perpustakaan UI
Ketua Pansus Pemilihan Rektor UI, Endriartono
Kampus Depok, Ketua Pansus Pilrek UI menjelaskan ketentuan umum
Sutarto memaparkan
ketentuan
umum
pendaftaran calon rektor.
yang ditetapkan MWA UI untuk calon rektor yang mendaftar, yaitu;
membuat pernyataan bersedia menjadi Rektor UI secara tertulis,
berbadan sehat (disertai surat keterangan sehat dari salah satu RS yang telah ditentukan MWA UI yakni
RSCM, RSPAD, RS Persahabatan, dan RS Fatmawati), berpendidikan minimal doktor dari perguruan tinggi
terakreditasi, pernah menjabat sebagai pimpinan di dua organisasi non politik, dengan periode kepemimpinan
masing-masing jabatan adalah lima tahun, berusia tidak lebih dari 60 tahun, menyerahkan daftar riwayat
hidup, menyerahkan makalah mengenai motivasi menjadi rektor dan rencana strategis sebagai pimpinan UI,
tidak berasal dari kepengurusan partai politik, menyerahkan surat bermaterai yang menyatakan bahwa calon
rektor UI tidak memiliki masalah hukum, dan menyerahkan surat kesanggupan dan kesediaan untuk
dievaluasi atau mengundurkan diri jika dianggap tidak mampu menjalankan tugas dengan baik, serta taat pajak
dan memiliki NPWP.
Pada penyelenggaraan pemilihan Rektor UI kali ini, proses pendaftaran dilakukan secara online. Berkasberkas formulir pendaftaran dapat diunduh secara online melalui laman pemilihanrektor.ui.ac.id. Teknis
seleksi pemilihan rektor diawali seleksi administrasi yaitu seleksi kelengkapan berkas. Tahap selanjutnya
adalah menyeleksi bakal calon rektor yang lulus seleksi berkas dengan beberapa indikator penilaian antara
lain, integritas, kredibilitas, komitmen, kemampuan manajerial, wawasan dan konsep manajemen pendidikan
tinggi; kemampuan mewujudkan visi misi sebagai universitas riset kelas dunia, jaringan nasional dan
internasional; memiliki jiwa kewirausahaan; kreativitas dan inovasi; serta kemampuan membuat arahan
strategis.
Bakal calon rektor yang lolos seleksi administrasi akan diseleksi oleh Senat Akademik Universitas Indonesia
hingga menjadi 5 ( lima) calon rektor. Tahap akhir seleksi dilakukan oleh MWA UI yaitu, dialog khusus
masing-masing calon rektor untuk mengupas visi misi dan program kerja sesuai dengan kebijakan umum
MWA UI. Setelah proses dialog akan dilakukan pemungutan suara. Jika mendapatkan simple majority yaitu
jumlah suara mencapai 50 + 1 persen, maka rektor UI terpilih secara definitif. Namun jika tidak tercapai,
maka calon rektor UI akan dipilih 3 (tiga) suara terbanyak. Kemudian dari ketiga calon rektor tersebut akan
dipilih melalui proses pemungutan suara untuk menentukan rektor UI definitif periode 2012-2017. Pada
tanggal 7 Agustus 2012, Rektor UI periode 2012-2017 sudah terpilih.
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