Persyaratan Calon Rektor UMRI Periode 2022-2026
1. Persyaratan Umum Bakal Calon Rektor:
a. Warga Negara Republik Indonesia;
b. Taat beribadah dan mengamalkan ajaran Islam;
c. Setia pada prinsip-prinsip dasar Perjuangan Muhammadiyah;
d. Menjadi teladan dalam Muhammadiyah;
e. Taat pada garis kebijakan Pimpinan Muhammadiyah;
f. Memiliki pengalaman, kecakapan dan kemampuan menjalankan tugas;
g. Memiliki komitmen dan mengkhidmatkan diri dalam memajukan PTM dan mengembangkan
persyarikatan Muhammadiyah;
h. Telah menjadi anggota Muhammadiyah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun yang dibuktikan
dengan Kartu Anggota Muhammadiyah atau SK selaku Pengurus organisasi Muhammadiyah;
i. Tidak merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi politik dan pimpinan organisasi lain
yang amal usahanya sama dengan Muhammadiyah di semua tingkat;
j. Memiliki ilmu pengetahuan dan pengalaman akademik yang memadai.
2. Persyaratan Khusus Bakal Calon Rektor:
a. Berstatus dosen tetap pada Universitas Muhammadiyah Riau, dengan masa kerja minimal 5
tahun.
b. Berbadan Sehat baik Jasmani maupun Rohani yang dibuktikan dari surat keterangan sehat;
c. Bebas narkotika, dan zat adiktif lainnya, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari
institusi yang berwenang ;
d. Berpendidikan minimal Magister (S2) dengan jabatan akademik paling rendah Lektor;
e. Belum berusia 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik menjadi Rektor;
f. Memiliki pengalaman manajerial di lingkungan Universitas Muhammadiyah Riau paling
rendah sebagai ketua Program studi atau sebutan lain yang setingkat sekurang-kurangnya 2
(dua) tahun;
g. Bersedia mengisi formulir dan menyerahkan kelengkapan persyaratan-persyaratan
administrasi Panitia Pemilihan Calon Rektor :
1) Kesediaan menjadi Bakal Calon Rektor bermaterai Rp. 10.000;
2) Daftar riwayat hidup bermaterai Rp. 10.000;
3) Surat pernyataan tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan bermaterai Rp. 10.000;
4) Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat
bermaterai Rp. 10.000;
5) Surat pernyataan tidak pernah dihukum dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap / inkracht bermaterai Rp.10.000;
6) Surat pernyataan kesediaan tidak merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi politik
dan pimpinan organisasi lain yang amal usahanya sama dengan Muhammadiyah di semua
tingkat saat diangkat menjadi Rektor bermaterai Rp.10.000;
7) Blangko permohonan izin dan persetujuan yang diajukan oleh Bakal Calon Rektor pada
atasannya.
8) Salinan penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun
terakhir dari atasan langsung.
9) Surat keterangan bebas narkotika, dan zat adiktif dari instansi yang berwenang ;
10) Photocopy Kartu Tanda Penduduk;
11) Pasfoto terbaru berwarna, ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;

12)
13)
14)
15)

Photocopy ijazah pendidikan terakhir;
Photocopy SK kenaikan pangkat / jabatan terakhir;
Salinan visi, misi dan rencana program kerja Bakal Calon Rektor;
Menandatangani pakta integritas;

h. Kelengkapan persyaratan-persyaratan administrasi Bakal Calon Rektor sebagaimana disebut
dalam ayat (2) huruf (h) angka (1) s/d (16) pasal ini terlampir dalam berkas Calon Rektor.

