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TANGGAL-TANGGAL PENTING 

➢ Pendaftaran dibuka 5 s/d 7 Juni 2018 

➢ 8 Juni Seleksi 

➢ 9 Penetapan Anggota KPUM dan Panwaslum Pemira UMK 2018 

 

KPUM 

(1) Persyaratan umum : 

a.  mahasiswa aktif Universitas Muria Kudus; 

b.  beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

c.  memiliki integritas moral yang baik; 

d.  bersedia  cuti  dari  semua  jabatan  struktural  di  lembaga kemahasiswaan  tingkat fakultas  dan  universitas  

jika  dinyatakan terpilih; 

e.  sehat jasmani dan rohani; 

f.  minimal sedang menempuh semester 4 (empat); 

g.  memiliki IPK minimal 2,75 (dua koma tujuh lima); 

h.  tidak sedang cuti kuliah dan terancam Drop Out; 

i.  bersedia  untuk  menjadi Komisioner KPUM Pemira Mahasiswa UMK hingga penyerahan laporan 

pertanggungjawaban kepada Penanggungjawab Pemira Mahasiswa UMK; 

(2) Persyaratan administratif : 

a.  mengisi formulir pendaftaran; 

b.  surat  pernyataan  bersedia  cuti  dari  semua  jabatan  struktural  di lembaga kemahasiswaan  di  tingkat  

fakultas  dan  universitas  jika dinyatakan terpilih; 

c.  surat pernyataan bersedia menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Komisioner KPUM Pemira Mahasiswa 

UMK dengan baik dan sungguh-sungguh; 

d.  Pertanggungjawaban KPUM Pemira Mahasiswa UMK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah 

pelaksanaan kegiatan Pemira Mahasiswa UMK; 

e.  foto  diri  ukuran  4x6  cm  sebanyak  2  (dua)  lembar. 

f.  menyerahkan daftar riwayat hidup. 

PANWASLUM 

(1) Persyaratan umum : 

a.  mahasiswa aktif Universitas Muria Kudus; 

b.  beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

c.  memiliki integritas moral yang baik; 

d.  bersedia cuti dari semua jabatan struktural di lembaga kemahasiswaan tingkat fakultas dan universitas jika 

dinyatakan terpilih; 

e.  sehat jasmani dan rohani; 

f.  minimal sedang menempuh semester 4 (empat); 

g.  memiliki IPK minimal 2,75 (dua koma tujuh lima); 

h.  tidak sedang cuti kuliah dan terancam Drop Out; 

i.  bersedia untuk menjadi Anggota Panwaslum Mahasiswa UMK hingga penyerahan laporan 

pertanggungjawaban kepada Penanggungjawab Pemira Mahasiswa UMK; 

(2) Persyaratan administratif : 

a.  mengisi formulir pendaftaran; 

b.  surat pernyataan bersedia cuti dari semua jabatan struktural di lembaga kemahasiswaan di tingkat fakultas dan 

universitas jika dinyatakan terpilih; 

c.  surat pernyataan bersedia menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Anggota Panwaslum Mahasiswa UMK 

dengan baik dan sungguh-sungguh; 

d.  Pertanggungjawaban Panwaslum Mahasiswa UMK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah 

pelaksanaan kegiatan Pemira BEM UMK; 

e.  foto  diri  ukuran  4x6  cm  sebanyak  2  (dua)  lembar. 

f.  menyerahkan daftar riwayat hidup 


