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MEKANISME PEMILIHAN KETUA, WAKIL KETUA, DAN PEMBENTUKAN TIM
FORMATUR KONGRES VI
IKATAN MAHASISWA PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
1. Kongres VI IMADIKLUS memilih ketua dan wakil ketua dan membentuk tim formatur
yang terdiri dari 1 (satu) orang dari perwakilan perguruan tinggi atau lembaga
2. Ketua dan Wakil Ketua terpilih pengurus IMADIKLUS adalah calon yang mendapat
suara terbanyak.
3. Pemilihan ketua dan wakil ketua melalui tahapan sebagaimana berikut:
a. Pemilihan Bakal Calon
b. Pernyataan Kesediaan Bakal Calon
c. Pemaparan visi dan misi calon dalam waktu 5 menit
d. Pemilihan
4. Pemilihan ketua dan wakil ketua berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan
adil.
5. Bakal calon ketua dan wakil ketua dinyatakan sah menjadi calon apabila didukung oleh
sekurang –kurangnya 2 perguruan tinggi
6. Kartu suara dianggap sah apabila dibubuhi stempel panitia kongres dan berisikan nama
ketua dan wakil ketua yang sama
7. Jika terdapat satu bakal calon yang sah maka secara aklamasi dinyatakan sebagai ketua
terpilih apabila telah memenuhi syarat-syarat calon ketua.
8. Jika terdapat perolehan suara yang sama maka akan diadakan pemilihan ulang maksimal
3X. Dan jika masih terdapat perolehan suara yang sama maka diadakan musyawarah
mufakat secara demokratis.
9. Ketua terpilih melengkapi struktur kepengurusan bersama team formatur selama 1 X 3
Jam.
10. Calon dan wakil ketua harus memenuhi syarat –syarat sebagai berikut:
a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
b. Sehat jasmani dan rohani.
c. Tidak sedang mengalami kasus pidana.
d. Mahasiswa aktif S1 dan minimal menempuh perkuliahan semester 3, serta telah
mengikuti IT 1.
e. Berpengalaman diorganisasi baik intra kampus maupun ekstra kampus.
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f. Tidak sedang menduduki ketua di organisasi intra kampus atau ekstra kampus.
g. Pernah mengikuti kegiatan NASIONAL IMADIKLUS.
11. Hal –hal yang belum diatur akan diatur kemudian oleh presidium KONGRES VI atas
kesepakatan forum

