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Timeline



Syarat Calon Rektor



Persyaratan calon Rektor ITK periode 2022 sampai dengan 2026

1) pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengalaman jabatan sebagai Dosen dengan jenjang akademik paling rendah Lektor Kepala;

2) beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang maha Esa;

3) berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat;

4) memiliki pengalaman manajerial:

1) paling rendah sebagai ketua jurusan atau sebutan lain yang setara, atau ketua Lembaga paling singkat 2 (dua) tahun di PTN; atau

2) paling rendah sebagai pejabat eselon II.a di lingkungan instansi pemerintah.

5) bersedia dicalonkan menjadi Rektor;

6) sehat jasmani dan rohani;

7) bebas narkotika, prekursor, dan zat adiktif lainnya;

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

9) tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;

10) tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;

11) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

12) berpendidikan Doktor (S3);

13) tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

14) telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi.



Persyaratan Berkas



1. foto berwarna terakhir ukuran 4×6;

2. fotokopi Kartu Pegawai;

3. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;

4. fotokopi ijazah sarjana, magister, dan doktor;

5. fotokopi surat keputusan dalam jabatan akademik terakhir;

6. fotokopi surat keputusan dalam pangkat terakhir;

7. dokumen legalitas pernah memiliki pengalaman manajerial paling rendah
sebagai ketua jurusan atau sebutan lain yang setara, atau ketua lembaga paling 
singkat 2 (dua) tahun di perguruan tinggi negeri atau paling rendah sebagai
pejabat eselon II.a di lingkungan instansi pemerintah;

8. surat pernyataan kesediaan sebagai Rektor;

9. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Pemerintah;

10. surat keterangan bebas narkotika, prekursor, dan zat adiktif lainnya dari Rumah
Sakit Pemerintah atau Badan Narkotika Nasional;

11. fotokopi dokumen penilaian prestasi kerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir;

12. surat keterangan tidak sedang menjalankan tugas belajar atau izin belajar lebih
dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;

13. surat pernyataan:

1. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

2. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia;

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

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

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

6. kesediaan untuk melepas jabatan struktural di lingkungan instansi
asal apabila terpilih sebagai Rektor.

14. fotokopi bukti telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke
Komisi Pemberantasan Korupsi;

15. daftar riwayat hidup yang berisi identitas diri, riwayat pendidikan, riwayat
pekerjaan, penilitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

16. surat keterangan/izin dari pimpinan unit kerja asalnya guna mengikuti proses 
pemilihan Rektor di lingkungan ITK; dan

17. rancangan visi, misi, program kerja jangka menengah dan program kerja jangka
pendek sebagai calon Rektor.

Syarat Kelengkapan Berkas

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 8, angka 12, dan angka 13 dibuat sesuai dengan format yang tercantum dalam menu template Berkas yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Senat ini.



Alur Pendaftaran



Akses Domain

Sistem dapat diakses secara online melalui web browser

https://pilrek.itk.ac.id/

Buka situs

1.



Berisi informasi

mengenai alur proses 

pendaftaran

Halaman awal sistem

Landing Page



Cek Syarat dan Kelengkapan Berkas

Download dan lengkapi semua kelengkapan berkas pada menu syarat2.



Login sistem

Klik Buat Akun apabila belum memiliki akun

3.



Register Pembuatan Akun

4.



Cek Verifikasi Email Akun

5.



Cek Email Untuk Aktivasi

6.



Login Kembali Pada Website

7.



Dashboard Website

8.



Lengkapi Biodata Pribadi

9.



Kirim Biodata Pribadi

10
.



Cek Template Berkas

11
.



Lengkapi dan Upload Berkas

12
.



Cek Kembali Berkas dan Kirim Berkas

13.



Tampilan Berkas Sudah Upload

14.



Bukti Pendaftaran Telah Diterima *)Cek Email

15.



Pendaftaran Selesai



Kontak :

•📍 Jl Soekarno Hatta . Km 15. Karang Joang, Balikpapan. 76127

•📞 0542-8530800 (Telepon)

• WA 08115390801

•Email humas@itk.ac.id


