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KEPUTUSAN REKTOR 
NOMOR: 113/KEP/I.3.AU/D/2020 

Tentang 
PEDOMAN KEMAHASISWAAN  

UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH (UNIMUDA) SORONG 
 

Bismillaahirrahmaanirrahim 
 
Rektor Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong: 
 

Menimbang : a) Dalam rangka memantapkan pembinaan kemahasiswaan Universitas 
Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong secara sistematis, terpadu 
dan berkesinambungan, maka dipandang perlu dibuat Pedoman Universitas 
Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong; 

b) Agar sistem Pembinaan kemahasiswaan dilingkungan Universitas 
Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong dapat berjalan secara 
efektif dan efisien, maka perlu ditetapkan berlakunya Pedoman 
Kemahasiswaan di Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) 
Sorong. 

Mengingat : a) Undang-Undang Nomor; 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional. 
b) Peraturan Pemerintah nomor :60 tahun 1999, tentang PendidikanTinggi. 
c) Surat Keputusan Menteri P&K Nomor : 155/U/1998, tentang Pedoman Umum 

Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi. 
d) Pedoman PP MUhammadiyah No. 02/PED/I.0/ B/ 2012 Tentang PTM. 
e) Ketentuan Majelis DIKTI PPMuh no 178/KET/I.3/D/2012 Tentang 

Penjabaran Pedoman PP MUhammadiyah No. 02/PED/I.0/ B/ 2012 Tentang 
PTM. 

f) Statuta Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong 

Memperhatikan : Hasil Rapat Koordinasi pimpinan Universitas Pendidikan 
Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong, tanggal 1-2 Desember 2020 

  MEMUTUSKAN 

Menetapkan   

Pertama : Berlakunya Pedoman Kemahasiswaan Universitas Pendidikan Muhammadiyah 
(UNIMUDA) Sorong 

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak  ditetapkan danakan ditinjau kembali 
apabila terdapat kekeliruan 

 
Ditetapkan di Sorong 
Tanggal 3 Desember 2020 
Rektor, 
 
 
 
 
Dr. RUSTAMADJI, M.Si. 
NIDN. 1201115601 

 
Tembusan Kepada Yth. : 
1. Wakil Rektor Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong 
2. Kepala LP3A Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong 
3. Kepala LPM Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong 
4. Kepala LSDM Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong 
5. Kepala BKSP Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong 
6. Para Ketua Program Studi diUniversitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong
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KATA PENGANTAR 
 
 

Bismillahirahmanirrahim 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kami kemudahan sehingga dapat 
menyelesaikan Buku Pedoman Kemahasiswaan ini. Tanpa pertolongan-Nya mungkin penyusun 
tidak akan sanggup diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga terlimpah curahkan 
kepada Nabi Muhammad SAW. 

Penyusunan buku pedoman ini dilatarbelakangi oleh keadaan mahasiswa di Universitas Pendidikan 
Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong yang makin lama semakin berkembang menjadi lebih dinamis 
dan progresif. Untuk mengikuti dinamika perkembangan kemahasiswaan tersebut, diperlukan Buku 
Pedoman Pembinaan Kemahasiswaan yang dapat dijadikan acuan dasar bagi penentuan 
keb ijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan. 

Buku ini didasarkan pada berbagai referensi tentang tata kelola perguruan tinggi yaitu peraturan- 
peraturan pemerintah tentang perguruan tinggi maupun peraturan dan ketentuan Pimpinan Pusat 
Muhammadiyah tentang perguruan tinggi Muhammadiyah serta diupayakan berpangkal pada 
aspirasi berbagai pihak di kalangan civitas akademika UNIMUDA Sorong. 

Buku ini diharapkan dapat dijadikan dasar bagi semua pihak di dalam merencanakan, melaksanakan 
serta menetapkan kebijaksanaan pengembangan pembinaan kemahasiswaan di Universitas 
Pendidikan Muhamadiyah (UNIMUDA) Sorong. Akhirnya saran dan perbaikan dari semua pihak 
sangat diharapkan untuk perbaikan buku pedoman ini. 

 
 
Sorong, 03 Desember 2020  
Rektor 
 
 
 
Dr. Rustamadji, M.Si.
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BAB 1 PENDAHULUAN 

 
Latar Belakang 
 

Mahasiswa merupakan agen of change atau agen perubahan yang ada di dalam masyarakat. 
Potensi sebagai agen of change ini sangat strategis dan potensial bagi perkembangan masyarakat 
di suatu daerah. Mahasiswa Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNMUDA) Sorong merupakan 
salah satu komponen sivitas akademika Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong 
memiliki karakteristik yang heterogen, kedudukan dan fungsinya yang sangat strategis perlu dibina 
dan dikembangkan.  

Mereka sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup potensial perlu ditingkatkan daya 
kreativitasnya agar kelak menjadi lulusan yang sesuai dengan tujuan diselenggarakan pendidikan di 
UNIMUDA Sorongdan tujuan Pendidikan Nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut tentunya 
memerlukan strategi- strategi yang dilakukan oleh bidang kemahasiswaan, yang meliputi suasana 
kampus yang kondusif dalam bentuk kegiatan kurikuker, ko-kurikuler dan ekstrakurikuler yangutuh. 

Tujuan utama pelayanan akademik baik dalam bentuk kurikuler maupun ko-kurikuler adalah 
mengantarkan mahasiswa mencapai tingkat kesarjanaan, sedangkan pembinaan dan 
pengembangan mahasiswa dalam  bentuk  ekstrakurikuler  guna  mematangkan kepribadian 
mahasiswa sesuai dengan potensi yang dimiliki dan untuk melahirkan lulusan yang sesuai dengan 
cita-cita Universitas Pendidkan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong. 

Agar pembinaan mahasiswa dapat berjalan secara baik, perlu disusun Buku Pembinaan Mahasiswa 
yang dapat dijadikan acuan dasar bagi penentuan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan dan 
pengendalian kegiatan. 

 

Dasar 

 
Pola pengembangan kemahasiswaan UNIMUDA Sorong disusun atas dasar: 

 
a) Pancasila, UUD 1945 juncto UUD1999 

b) UU RI No. II Tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional. 

c) UU Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. 

d) SK Mendikbud  Nomor: 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di 

PerguruanTinggi. 

e) Pola pengembangan kemahasiswaan, di rektorat kemahasiswaan ditjen Dikti 

Depdikbud1995. 

f) Pedoman PP Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/ B/ 2012 tentang PTM. 

g) Ketentuan majelis DIKTI PP Muh no 178/KET/I.3/ D/ 2012 tentang penjabaran pedoman PP 

Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/ B/ 2012 tentang PTM 

h) Buku Standar Kemahasiswaan dan Alumni PTM Tahun 2020 

i) Statuta Universitas Pendidkan Muhammadiyah Sorong 

j) Hasil raker bidang kemahasiswaan tingkat nasional tahun 2020. 

k) Program Kerja Lembaga Kemahasiswaan dan Alumni 2021 

 

Visi, Misi, dan Tujuan 
1. Visi 

“ Menjadi Universitas Kelas Dunia (World Class University) berbasis Tourismpreneur 
pada tahun 2037” 
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2. Misi 

 
a) Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan berwawasan global berbasis 

tourismpreneur. 
b) Menyelenggarakan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi guna 

menjawab persoalan nasional dan dunia.  
c) Mengembangkan jiwa kewirausahaan yang berbasis tourism-preneur sesuai dengan bidang 

keilmuan.  
d) Menjalin kerjasama lintas sektor dengan pemerintah maupun pihak lain dalam skala nasional 

maupun internasional.  
e) Melaksanakan tata kelola yang bersinergi disetiap lini dengan prinsip profesionalitas dan 

humanis. 
f) Mewujudkan semua kegiatan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong sebagai 

gerakan peradaban muhammadiyah yang berkemajuan

 

3. Tujuan  
Tujuan Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong adalah :  
a. Meningkatkan akses, mutu, dan relevansi pembelajaran  
b. Meningkatkan kualitas penelitian dan inovasi unggulan. 
c. Meningkatkan mutu publikasi ilmiah dan perolehan HKI serta Inovasi produk  
d. Meningkatkan kualitas program pemberdayaan masyarakat dan transfer value 
e. Meningkatkan kualitas kerjasama dengan melalui pengembangan sinergi Turismpreneur  
f. Meningkatkan kemandirian PT 
g. Mewujudkan tatapamong universitas yang professional dan unggul. 
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BAB 2 ORGANISASI KEMAHASISWAAN 
 

StrukturOrganisasi 
 
 

Organisasi kemahasiswaan (ormawa) merupakan wahana pengembangan diri mahasiswa yang 
diharapkan dapat meningkatkan penalaran dan keilmuan serta arah profesi mahasiswa, 
menampung kebutuhan, menyalurkan minat dan kegemaran, meningkatkan kesejahteraan, 
meningkatkan kemampuan kewirausahaan, dan meningkatkan aqidah, ibadah, dan akhlak 
mahasiswa. Organisasi mahasiswa yang ada di UNUMUDA Sorong meliputi: 
 

1. Tingkat Universitas 
a) Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) 
b) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) 
c) Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). 
d) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kordinator Komisariat (IMM Korkom). 
e) Tapak Suci (TS) 
f) Hizbul Wathon (HW) 

 

2. Tingkat fakultas 
a) Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (DPM-F) 
b) Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEM-F). 
c) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Komisariat (IMM Komisariat) 
d) Tapak Suci (TS) 
e) Hizbul Wathon 

 

3. Tingkat Program Studi 
Himpunan Mahasiswa Program Studi (Hima Prodi) 
 

4. Antar-perguruan tinggi terdapat: 
Ikatan Organisasi Mahasiswa Sejenis (IOMS) yang  meliputi  ikatan mahasiswa  sejenis salah 
satu contohnya yaitu dalam FKIP Program Studi Pendidikan Biologi disebut IKAHIMBI (Ikatan 
Himpunan Mahasiswa Biologi) 

 

Peran dan FungsiOrganisasi 
 

Organisasi mahasiswa merupakan wadah para mahasiswa untuk berproses baik dalam 
pembelajaran dan pendidikan yang diperoleh melalui program kegiatan yang di laksanakan secara 
formal maupun non formal. Organisasi Mahasiswa (ORMAWA) di  UNIMUDA Sorong terbagi 
menjadi organisasi tingkat universitas, fakultas, dan Program Studi 

Secara umum ORMAWA berfungsi sebagai penghubung komunikasi antar mahasiswa, wadah untuk 
pengembangan potensi mahasiswa sebagai insanakademis yang berpengetahuan luas serta 
berguna bagi bangsa dan negara, pengembangan intelektual, pelatihan kepemimpinan dan 
managemen organisasi. Selain itu, ORMAWA juga berperan dalam pembinaan dan pengembangan 
kader-kader agama dan bangsa yang berorientasi dalam melanjutkan kesinambungan pembagunan 
nasional, pemeliharaan dan pengembagan ilmu dan keagamaan yang dilandasi oleh norma 
akademis, etika, moral dan wawasan kebangsaan. 
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Fasilitas/Sarana dan prasarana 
 
Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembinaan mahasiswa dan organisasi 
mahasiswa di UNIMUDA Sorong, disediakan fasilitas yang memadai dan selalu ditingkatkan 
secara bertahap sesuai dengan tingkat kemampuan yang ada, meliputi: 

1. Tenaga Pembina 

Di tingkat universitas pembina utama adalah rektor dibantu oleh para wakil rektor khususnya 
wakil rektor bidang kemahasiswaan dan dosen pembina yang telah di SK oleh rektor. 
Sedangkan di tingkat fakultas adalah dekan/direktur da n dibantu oleh para wakil dekan 
khususnya Bidang Kemahasiswaan dan para dosen Pembimbing Akademik. 

2. Sarana 

Sarana penunjang pembinaan berupa kantor, tempat kegiatan, peralatan dan fasilitas lain yang 
disediakan sesuai dengan kemampuan universitas selain swadaya mahasiswa. 

3. Dana 

Dana pembinaan kemahasiswaan dalam jumlah dana lokasi tertentu yang disediakan 
universitas melalui pagu kemahasiswaan, selain ada usaha dari pihak mahasiswa sebagai 
upaya untuk melatih kemandirian. 

Dana pengembangan kemahasiswaan dapat bersumber dari Universitas, Para mahasiswa sendiri 
(orang tua), Pemerintah, Sponsorship 
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BAB 3 ARAH PENGEMBANGAN PEMBINAAN 
KEMAHASISWAAN 

 
Kondisi Objektif Mahasiswa UNIMUDA Sorong 
 
Pembinaan kemahasiswaan UNIMUDA Sorong merupakan upaya yang terus-menerus 
dilakukan dengan berdasarkan pada kondisi objektif mahasiswa itu sendiri. Kondisi objektif 
mahasiswa UNIMUDA Sorong yang dijadikan dasar untuk mengadakan pembinaan secara 
kontinyu bisa digambarkan sebagai berikut: 
a) Berasal dari masyarakat dengan latar belakang sosial ekonomi dan sosial budaya yang 

beragam; 
b) Berasal dari daerah yang beragam, sebagian berasal daerah daerah Papua Barat; 
c) Mempunyai basis keagamaan yang berbeda-beda. Pada umumnya adalah beragama 

Nasrani; 
d) Sebagian besar berusia pascaremaja yang tengah mengalami perubahan baik fisik maupun 

psikis dan sebagian kecil tergolong berusiadewasa; 
e) Motivasi mahasiswa memilih untuk kuliah di UNIMUDA Sorongberagam. Sebagian 

motivasi mereka adalah ingin membina dirinya sesuai dengan ciri khas Perguruan Tinggi 
Muhammadiyah. 

 
 

Ruang Lingkup Pembinaan 
 

Ruang lingkup pembinaan kemahasiswaan meliputi:1).Bidang Penalaran/Keahlian/Keprofesian, 2). 
Bidang Minat, Bakat, dan atau Keorganisasian. 3) Bantuan Dana Pendidikan dan Kesejahteraan 
Mahasiswa, 4) Kapasitas Organisasi 5) Bidang Pengembangan Al-Islam, Kemuhammadiyahan dan 
Dakwah Program, 6) Masa Ta’aruf Mahasiswa 
 

1. Bidang Penalaran/Keahlian/Keprofesian 
 

Pembinaan di bidang penalaran adalah upaya mengembangkan intelektual danmempertajam daya 
kritis mahasiswa agar mereka memiliki sikap cendekiawan sesuai dengan fitrah hidup manusia 
sebagai mahkluk berpikir. Bernalar berarti juga menyangkut proses berpikir yang dimiliki seseorang. 
Pembinaan di bidang penalaran yaitu suatu cara pembinaan untuk melatih proses 
berfikirmahasiswa. 

Kegiatan pembinaan penalaran antara lain terdiri atas: diskusi ilmiah, seminar, lokakarya, penelitian 
mahasiswa, penerbitan dan pers mahasiswa, jurnal ilmiah, penerbitan kampus, lomba karya tulis 
ilmiah, lomba karya ilmiah inovatif produktif, dan lain-lain. 

a) Penelitian Mahasiswa 
 

Kegiatan penelitian (research) yang dilakukan mahasiswa pada dasarnya memberikan kesempatan 
seluas-luasnya pada mahasiswa untuk mengembangkan ilmu dan teknologi dengan menggunakan 
kaidah dan prinsip-prinsip keilmuan. 

Kegiatan penelitian mahasiswa dilaksanakan sesuai dengan bidang keilmuan dan profesi yang 
dipilihnya. Untuk menunjang misi perguruan tinggi yaitu dharma perguruan tinggi yang meliputi 
pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Kegiatan tersebut dilaksanakan di tingkat 
universitas, fakultas, dan jurusan. Mahasiswa dibina oleh dosen sekaligus sebagai partner dalam, 
melakukan penelitian bersama. Hasil penelitian mahasiswa dilombakan sebagai karya tulis ilmiah 
atau karya ilmiah inovatif produktif di tingkat universitas, regional dan bahkan tingkat nasional. 
Kegiatan tersebut berguna memotivasi mahasiswa agar mencintai ilmu dan melatih ketekunan 
mereka dalam melakukan penelitian. 

 

b) Diskusi Ilmiah, Seminar danLokakarya 
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Diskusi ilmiah adalah kegiatan penalaran yang membahas permasalahan dari berbagai sudut 
pandang keilmuan secara bebas oleh masing-masing pembahas dari disiplin ilmu yang beragam. 
Diskusi ini dilakukan dengan menggunakan proses tertentu dan dilengkapi dengan data-data yang 
akurat. Kegiatan bertujuan melatih proses berfikir mahasiswadan melapangkan wawasan 
pengetahuan seluas-luasnya. Mahasiswa dalam hal ini dapat melihat permasalahan dari berbagai 
sudut keilmuan yang tidak diperoleh pada saat perkuliahan. Dengan demikian mahasiswa terlatih 
melihat permasalahan dari tinjauan yang beragam pula. Melalui kegiatan semacam ini mahasiswa 
diharapkan tidak terjebak ke dalam kotak-kotak disiplin yang sempit. Tentu saja kegiatan ini berbeda 
dengan seminar walaupun keduanya bersifat ilmiah. Seminar merupakan pembahasan 
permasalahan yang ditinjau dari suatu disiplin ilmu tertentu secara mendalam. Seminar juga dapat 
digunakan sebagai wahana melatih ketrampilan mengkomunikasikan ilmu secara tulis atau lisan. 

Adapun lokakarya ialah tindak lanjut dari seminar. Lokakarya bertujuan mengelaborasi lebih jauh 
alternatif-alternatif yang ditemukan mahasiswa sehingga menjadi rumusan-rumusan tindakan 
berupa program kerja yang akan dilaksanakan.  

Dengan memberikan pengalaman berlokakarya pada mahasiswa diharapkan mereka terbiasa untuk 
melakukan suatu tindakan secara sistematis dan praktis. Pengalaman yang demikian, setidaknya 
turut mewarnai sikap hidup dan  kepribadian mahasiswa. 

c) Penghargaan Karya Mahasiswa. 
 

UNIMUDA Sorong selalu menghargai mahasiswa yang berprestasi terutama meningkatkan 
kemampuan nilai kepekaan, kepedulian mahasiswa terhadap lingkungan masyarakat yang ada 
disekitarnya baik skala lokal, regional, nasionai maupun internasional melalui penuangan tulisan 
diterbitkan oleh media cetak maupun media elektronik. Karya Tulis mahasiswa yang mendapat 
penghargaan dari lembaga adalah karya tulis yang telah diterbitkan oleh berbagai media cetak. 
Penghargaan terhadap tulisan mahasiswa pada media cetak dikategorikan: daerah, nasional dan 
Internasional. Penetapan ini didasarkan dari kepopuleran media tersebut tingkat kompetisi. Materi 
tulisan yang dihargai tidak dibatasi asalkan karya tersebut merupakan lahir dari pemikiran yang asli 
mahasiswa, bukan hasil plagiat. 

 

2. Bidang Minat, Bakat dan atau Keorganisasian 
 

Mahasiswa UNIMUDA Sorong latar belakangnya heterogen, hal ini berdampak pada pola 
pembinaan minat, bakat dan kegemaran mahasiswa. Perlu diketahui bahwa mahasiswa memiliki 
kesukaan, hobi, minat, bakat serta kegemaran tertentu. Minat merupakan dorongan-dorongan psikis 
atau motif yang menyebabkan seseorang merasa senang terhadap segala sesuatu yang memang 
diminatinya. Minat juga menggambarkan citra estetis terhadap selera yang kemudian menjadi 
bagian dari pribadi setiap orang. 

Kegemaran merupakan bentuk ekspresi dari minat. Minat, bakat dan kegemaran membutuhkan 
kebutuhan psikis yang perlu dipenuhi, sehingga memerlukan pembinaan dan pengarahan agar 
menjadi potensi positif menunjang prestasi akademik mahasiswa. Dalam menempuh studi, 
mahasiswa tidak akan luput dari kebutuhan psikis tersebut. bakat dan kegemaran mahasiswa dapat 
terwujud melalui permainan peran. Permainan peran yaitu semacam peran sosial mendorong 
munculnya kegembiraan ketika mahasiswa memainkan peran tertentu secara baik. Mahasiswa yang 
menjadi pemain bola, bulu tangkis, atau kegiatan seni lainnya akan merasa gembira dan bahagia 
ketika tim atau dirinya menjuarai pertandingan perlombaan. 

Untuk itu, pembinaan di bidang minat, bakat dan kegemaran ini merupakan suatu upaya 
membangun kondisi dan situasi di kampus secara kondusif agar para mahasiswa dapat 
mengembangkan potensi-potensi dirinya, memperoleh dorongan atau motivasi dari lingkungan 
sosialnya, serta dapat memacu prestasi dirinya. Pada sisi yang lain melalui berbagai aktivitas 
tersebut dikondisikan bagaimana mahasiswa belajar berinteraktif dan komunikasi dengan 
masyarakat / dunia kerja, sehingga mereka akan lebih mengenal tempat nantinya akan kembali. 
Wujud pembinaan di bidang ini berupa pelembagaan aktivitas mahasiswa ke dalam unit-unit 
kegiatan mahasiswa (UKM) yang dapat di lihat dalam UKM UNIVERSITAS | KEMAHASISWAAN - 
ALUMNI UNIMUDA Sorong  

http://kemahasiswaan-alumni.unimudasorong.ac.id/pages/ukm-universitas
http://kemahasiswaan-alumni.unimudasorong.ac.id/pages/ukm-universitas
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3. Bantuan Dana Pendidikan dan Kesejahteraan Mahasiswa 
 

Bidang kesejahteraan yang ada di UNIMUDA Sorongterdiri atas pemberian beasiswa, yaitu: 
 

a) Beasiswa 
 

Program ini dimaksudkan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan bagi mahasiswa yang 
kurang mampu ekonominya namun berprestasi akademik. Ada 3 jenis Sumber Beasiswa, yaitu (1) 
Beasiswa dari Kemdikbud meliputi Bidikmisi, KIP-K, dan Peningkatan Prestasi Akademik (PPA), (2) 
Beasiswa Pemda, meliputi bantuan beasiswa dari pemerintah daerah setiap Kabupaten yang ada 
di Papua dn Papua Barat dan (3) Beasiswa Internal UNIMUDA meliputi, Part Time, Adik-Kakak 
Kandung, Santri Mahad Bilal Bin Rabbah, dan Yatim Piatu.  

Program ini antara lain dimaksudkan untuk memacu prestasi akademik dan keteladanan/ 
kepeloporan mahasiswa di berbagai segi baik keilmuan, penalaran, budi pekerti, agama, maupun 
kepemimpinan dan manajemen sekaligus memberikan penghargaan dan kesejahteraan bagi 
mereka.  

 

b) Pelayanan Kesehatan 
 

Program pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan bidang kesehatan. 
Pelayanan kesehatan ini diberikan dengan cuma-cuma bagi mahasiswa. Pelayanan kesehatan ini 
dilakukan dengan menyediakan fasilitas klinik di UNIMUDA Sorong. 
 

c) Bimbingan dan Konseling dan Pusat Karir 
 

Selain pelayanan kesehatan fisik, mahasiswa juga perlu disediakan layanan bimbingan dan 
konseling. Program ini berguna untuk memberikan layanan bagi mahasiswa yang mengalami 
masalah kejiwaan/ pskologis, masalah belajar, gangguan konsentrasi, masalah pergaulan remaja, 
dan sebagainya. Di samping itu untuk membantu lulusan UNIMUDA Sorong dalam rangka 
mendapatkan pekerjaan, maka UNIMUDA Sorong telah membentuk pusat karir. 
 

d) Pemberdayaan Alumni 
 

Dalam rangka pengembangan kampus baik kuantitatif maupun kualitatif, program pemberdayaan 
alumni UNIMUDA Sorong perlu ditingkatkan melalui Pelatihan Memasuki Dunia Kerja (PMDK) bagi 
alumni UNIMUDA Sorong. Lembaga ini perlu segera dimantapkan wadah keorganisasiannya, 
termasuk jaringan alumni di berbagai wilayah. Sehingga, alumni UNIMUDA Sorong dapat 
memberikan kontribusi optimal bagi pengembangan UNIMUDA Sorong. 

 

4. Kapasitas Organisasi 
 

a) Program Pengembangan Kepemimpinan dan Managemen. 
 

Program ini sangat penting untuk menumbuh kembangkan potensi kepemimpinan dan 
manajemen di kalangan mahasiswa agar kelak siap terjun di masyarakat dengan mantap, peka, 
penuh kreativitas dan inisiatif. Program ini dilakukan dalam bentuk pelatihan kepemimpinan dan 
manajemen antara lain latihan dasar kepemimpinan di tingkat dasar, menengah, dan lanjutan; 
Latihan Retorika dan Protokoler, dan sebagainya. 

 

b) Pengembangan Ikatan Organisasis Mahasiswa Sejenis (IOMS) dan Organisasi Mahasiswa 
antar Kampus. 

 

Program ini dimaksudkan untuk menanamkan sikap ilmiah, pemahaman tentang arah profesi dan 
sekaligus meningkatkan kerjasama, rasa persatuan nasional dan bahkan terciptanya saling 
pengertian di kalangan mahasiswa di tingkat regional maupun internasional, disamping memperluas 
wawasan kemampuan berorganisasi di kalangan mahasiswa. Seperti contoh: 

1. Ikatan Himpunan Mahasiswa Matematika Indonesia(IKAHIMATIKA) 
2. Ikatan Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil (IHMTS) 
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3. Ikatan Himpunan Mahasiswa Biologi (IKAHIMBI) 
4. Dan lain-lain 

 

5. Bidang Pengembangan Al-Islam, dan Kemuhammadiyahan 
 

a) Al-Islam 
Program ini bertujuan ini antara lain untuk membantu meningkatkan aqidah, ibadah, dan 
akhlaqul karimah. Selain itu kegiatan juga diarahkan untuk peningkatan komitmen dan 
tanggung jawab mahasiswa terhadap persyarikatan Muhammadiyah dengan 
penyelenggaraan kegiatan yang bernafas keagamaan seperti peringatan hari-hari besar 
Islam, MTQ, latihan kepemimpinan kader Muhammadiyah Darul Arqam, kursus Khatib, baca 
tulis alquran, dll. Penyelenggaraan Kegiatan berkoordinasi dengan UPT AIK UNIMUDA 
Sorong dan Mahad Bilal Bin Rabbah 

 

b) Mentoring Al Islam dan Kemuhammadiyahan 
Program ini betujuan untuk mengimplementasikan nilai-nilai keislaman dan 
kemuhammadiyahan secara praktis yang meliputi bidang pribadi dan sosial. 
Penyelenggaraan Kegiatan berkoordinasi dengan UPT AIK UNIMUDA Sorong dan Mahad 
Bilal Bin Rabbah 
 

c) Masa Ta’aruf Mahasiswa (MASTA) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah 
 

Program ini dimaksudkan untuk memberikan dasar-dasar pemahaman mengenai 
pengenalan organisasi persyarikaran Muhammadiyah beserta organisasi otonom (Ortom) 
Muhammadiyah yang juga sebagai upaya pendalaman pemahaman Mahasiswa tentang Al-
Islam/Kemuhammadiyahan, kepemimpinan dan manajemen, serta ke-IMMan yang bertujuan 
untuk mencetak kader penerus bangsa dan persyarikatan . 
 

6. Masa Ta’aruf Mahasiswa (MATRAS) UNIMUDA Sorong 

Buku Panduan Masa Ta’aruf Mahasiswa (MATRAS) ini disusun dengan maksud untuk 
memberikan arah dan aturan main yang jelas bagi pengembangan dan pelaksanaan 
kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Buku ini diharapkan juga dapat memberikan nuansa 
baru dalam pelaksanaan MATRAS sehingga kehidupan kemahasiswaan di kampus dapat 
sejalan dengan visi dan misi UNIMUDA Sorong 

 
 

Strategi Pengembangan 

Dengan memperhatikan komponen dan potensi pengembangan kemahasiswaan dan hakikat 
pendidikan tinggi sebagai masyarakat dan lembaga ilmiah, serta menyadari bahwa pengembangan 
kemahasiswaan merupakan pelengkap kegiatan kurikuler dalammewujudkan tujuan pendidikan 
nasional, perlu disusun strategi pengembangan kemahasiswaan UNIMUDA Sorong sebagai berikut: 
 

1. Meningkatkan Pembinaan dan Kualitas Wawasan, Profesionalitas, Keterampilan Keilmuan 
dan (Hard Skills) Mahasiswa, dengan indikator: 

a) Meningkatkan pembinaan dan kualitas mahasiswa berprestasi di tingkat nasional. 

b) Meningkatkan pembinaan dan kualitas inovasi, kreativitas, daya nalar, penulisan ilmiah dan 
karya cipta ilmiah mahasiswa. 

c) Meningkatan pembinaan dan kualitas wawasan keilmuan, pengembangan teknologi, dan 
penguasaan teknologi informasi mahasiswa 

d) Meningkatkan pembinaan kegiatan dalam rangka menumbuhkan kepekaan sosial dan 
profesionalitas mahasiswa dalam menjawab masalah nyata di lapangan yang relevan 
dengan bidang ilmu yang ditekuni 

e) Meningkatkan pembinaan dalam mengembangkan kemampuan intelektual mahasiswa di 
forum-forum ilmiah mahasiswa tingkat nasional dan internasional. 
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2. Meningkatkan Pembinaan dan Kualitas Keterampilan Lunak (Soft Skills) Mahasiswa, dengan 
indikator: 

a) Meningkatkan pembinaan dan kualitas program pengembangan konsep diri, pengelolaan 
diri, rasa empati, dan pergaulan sosial mahasiswa. 

b) Meningkatkan pembinaan dan kualitas pengembangan visi dan strategi 
kepemimpinanmahasiswa. 

c) Meningkatkan pembinaan dan kualitas pengembangan wawasan kebangsaan mahasiswa. 

d) Meningkatkan pembinaan dan kualitas pengembangan budaya organisasi mahasiswa. 

e) Meningkatkan pembinaan dan kualitas program pemberian bimbingan/konseling kepada 
mahasiswa. Meningkatan pembinaan dan kualitas prestasi olahraga mahasiswa 

f) Meningkatkan pembinaan dan kualitas karya jurnalismemahasiswa 

g) Meningkatkan pembinaan dan kualitas ketertarikan dan kepedulian mahasiswa pada 
masalahlingkungan 

 

3. Meningkatkan Kesejahteraan Mahasiswa, dengan indikator: 
a) Meningkatkan kualitas hidup dan prestasi akademik mahasiswa dengan latar belakang 

khusus (ekonomi lemah, aktif berorganisasi, prestasi akademik yang baik, dll.) melalui 
pemberian beasiswa, program kerjasama serta meningkatkan penggalangan dan perluasan 
sumber danabeasiswa. 

b) Meningkatkan program pembinaan alumni, pemetaan alumni, penyusunan base alumni dan 
pemberdayaan alumni. 

c) Meningkatkan sistem administrasi, dokumentasi, dan kearsipan kegiatan pembinaan alumni. 

d) Meningkatkan pembinaan menghadapi dunia kerja bagi alumni. 

e) Memanfaatkan secara optimal prasarana dan sarana kampus yang ada dalam 
mengembangkan program atau kegiatan kemahasiswaan. 

f) Mengupayakan terwujudnya kerjasama antar-lembaga kemahasiswaan di dalam maupun 
dengan lembaga kemahasiswaan/ instansi lain yang terkait dengan program kesejahteraan 
mahasiswa. 

g) Menata sistem informasi kemahasiswaan secara terencana, terarah, terpadu, dan 
berkesinambungan. 

h) Mengalokasikan dana secara terencana, terarah, dan berkesinambungan sebagai 
pendukung pelaksanaan program kemahasiswaan. 

i) Memanfaatkan secara optimal pembimbing kemahasiswaan 

j) Menerapkan Reward dan Punishment 

 

Program Pengembangan 
 

Berdasarkan program kerja kemahasiswaan, maka proram pengembangan dibidang 
kemahasiswaan, meliputi: 
1. Tahapan Jangka Pendek (1 s.d. 2 tahun), dengansasaran: 

a) Tertanamnya  pengertian  tentang  hakikat  pendidikan  tinggi  sebagai masyarakat dan 
institusi ilmiah yang memiliki ciri dan cara yang khas. Tertatanya organisasi kemahasiswaan 
di UNIMUDA Sorong sesuai kebijaksanaan pemerintah dan PP Muhammadiyah. 

b) Berkembangnya program-program kemahasiswaan yang dapat menampung kebutuhan dan 
minat mahasiswa. 

c) Berkembangnya kesadaran dosen sebagai pendidik untuk mendukung terlaksananya 
kegiatan kemahasiswaan. 

d) Tersedianya dana dan sarana pengembangan kemahasiswaan. 
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e) Berkembangnya sistem informasi kemahasiswaan di UNIMUDA Sorong. 

f) Meningkatnya kegiatan bidang penalaran, minat dan kegemaran, kesejahteraan mahasiswa 
(kuantitas dan kualitas) serta kegiatan-kegiatan yang bernuansaIslami 

g) Difungsikannya secara opimal Keluarga Alumni UNIMUDA Sorong dengan mengadakan 
penelusuran dan penelitian tentang profil alumni serta optimalisasi pemanfaatan website 
UNIMUDA Sorong untuk membuka jaringan dengan alumni dan pemberdayaan alumni 
UNIMUDA Sorong untuk peningkatan kualitas lulusan (pelatihan kewirausahaan dan lain-
lain) 

h) Peningkatan eksistensi Ortom sebagai lembaga kader Muhammadiyah di UNIMUDA Sorong 

i) Peningkatan hubungan kerjasama dengan dunia usaha. 

 

2. Tahapan Jangka Menengah (kurang lebih 5 tahun), dengansasaran: 
a) Terciptanya iklim dan lingkungan akademik di UNIMUDA Sorong sebagai prasyarat 

berkembangnya proses akademik yang lancar. 

b) Mantapnya organisasi kemahasiswaan di UNIMUDA Sorong. 

c) Berkembangnya program kemahasiswaan yang bermutu dengan pengelolaannya yang 
efisien, merata, serta lebih relevan dengan perkembangan iptek danharapan masyarakat. 
Meningkatnya dana dan sarana kemahasiswaan di UNIMUDA Sorong. 

d) Terciptanya jaringan informasi kemahasiswaan secara nasional dengan tersedianya data 
yang akurat, lengjkap, dan tepatwaktu. 

 

3. Program Jangka Panjang (kurun waktu 25 tahun) dengan sasaran. 

a) Terciptanya masyarakat dan lembaga ilmiah yang memiliki tradisi akademik dengan 
penghayatan akan nilai, norma, dan etika ilmiah yang semakin dijunjung tinggi oleh seluruh 
warga sivitas akademika serta terwujudnya kampus yang Islami. 

b) Berkembangnya sistem pendidikan tinggi yang mantap dengan pengembangan 
kemahasiswaan yang terprogram dan berkesinambungan yang menjamin tercapainya tujuan 
UNIMUDA Sorong dan pendidikan nasional. 

c) Tersedianya dana, sarana dan prasarana pendidikan yang semakin memadai. 

d) Terselenggaranya sistem informasi pendidikan tinggi yang mantap sejalan dengan kemajuan 
iptek dan perkembangan pendidikan yang tinggi yang relevan dengan pembangunan 
nasional. 

e) Tersediannya Student Center sebagai tempat mencurahkan bakat dan minat mahasiswa 
dalam berorganisasi 

 



Pedoman Kemahasiswaan 2016-20184 
 

 
 

 

BAB 5 PENUTUP 

 
Tujuan utama pelayanan akademik baik dalam bentuk kurikuler maupun ko-kurikuler adalah 
mengantarkan mahasiswa mencapai tingkat kesarjanaan, sedangkan pembinaan dan 
pengembangan mahasiswa dalam  bentuk  ekstrakurikuler  guna  mematangkan kepribadian 
mahasiswa sesuai dengan potensi yang dimiliki dan untuk melahirkan lulusan yang sesuai dengan 
cita-cita UNIMUDA Sorong. 

Agar pembinaan mahasiswa dapat berjalan secara baik, disusun buku pembinaan mahasiswa yang 
dapat dijadikan acuan dasar bagi penentuan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan dan 
pengendalian kegiatan. 

Demikian penyusunan buku pedoman kemahasiswaan di UNIMUDA Sorong, dengan segala 
keterbatasan, hanya kesungguhan, komitmen dan koordinasi merupakan modal besar bagi 
terwujudnya suatu pembinaan mahasiswa yang baik dan maksimal 
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Lampiran 1. SK Rektor tentang Lembaga Kemahasiswaan 

 
KEPUTUSAN REKTOR  

Nomor : 114/KEP/I.3.AU/D/2020 
Tentang 

LEMBAGA KEMAHASISWAAN  
DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG 

 
Bismillaahirrahmaanirrahim 

 
Rektor Universitas Pendidkan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong 

 
Menimbang : a) Bahwa pembinaan kelembagaan mahasiswa di lingkungan Universitas 

Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong adalah salah satu upaya 
melatih kepekaan dan ketajaman analisis serta pola kepemimpinan 
mahasiswa. 

b) Di samping itu, lembaga kemahasiswaan dimaksudkan pula sebagai upaya 
pembinaan mahasiswa yang sistematis bagi penciptaan iklim yang kondusif 
untuk memberikan kemungkinan bagi pengembangan diri mahasiswa dalam 
membentuk dirinya sendiri. 

c) Bahwa sejalan dengan peranan dan tujuan pendidikan Universitas Pendidikan 
Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong maupun tujuan pendidikan nasional, 
maka dipandang perlu dibuat pedoman Lembaga Kemahasiswaan Universitas 
Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong 

Mengingat : a) Undang-Undang Nomor; 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional. 
b) Peraturan Pemerintah nomor :60 tahun 1999, tentang PendidikanTinggi. 
c) Surat Keputusan Menteri P&K Nomor : 155/U/1998, tentang Pedoman Umum 

Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi. 
d) Pedoman PP Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/ B/ 2012 Tentang PTM. 
e) Ketentuan Majelis DIKTI PP Muh no 178/KET/I.3/ D/2012 Tentang Penjabaran 

Pedoman PP Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/ B/ 2012 Tentang PTM 
f) Statuta UNIMUDA Sorong Tahun 2018 

Memperhatikan : Hasil Rapat Koordinasi pimpinan Universitas Pendidikan 
Muhammadiyah Sorong Tanggal 1-2 Desember 2020 

  MEMUTUSKAN 

Menetapkan   
Pertama : Berlakunya Pedoman  Lembaga Kemahasiswaan di Universitas 

Pendidikan Muhammadiyah Sorong 
Kedua : Keputusan ini berlaku sejak  ditetapkan danakan ditinjau kembali apabila terdapat 

kekeliruan 
 

Ditetapkan di Sorong 
Tanggal 3 Desember 2020 
Rektor, 
 
 
 
 
Dr. RUSTAMADJI, M.Si. 
NIDN. 1201115601 

 

Tembusan Kepada Yth. : 
1. Wakil Rektor Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong 
2. Kepala LP3A Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong 
3. Kepala LPM Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong 
4. Kepala LSDM Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong 
5. Kepala BKSP Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong 
6. Para Ketua Program Studi diUniversitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong
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BAB 1  
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1  
PENGERTIAN 

 
 

1. Rektor adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi tingkat Universitas Pendidikan 
Muhammadiyah Sorong. 

2. Wakil Rektor III adalah Wakil Rektor dalam bidang kemahasiswaan. 

3. Dekan adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi tingkat Fakultas di lingkungan 
Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. 

4. Direktur adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi ditingkat Program Pascasarjana dan 
Diploma di lingkungan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. 

5. Wakil direktur/wakil dekan bidang kemahasiswaan adalah pemimpin dan penanggung jawab 
tertinggi di lingkungan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. 

6. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi tingkat 
Jurusan/Program Studi di Fakultas yang ada di lingkungan Universitas Pendidikan 
Muhammadiyah Sorong. 

7. Lembaga Kemahasiswaan adalah lembaga non struktural yang merupakan wadah 
pengembangan implementasi Tri Darma Perguruan Tinggi yang dibentuk dan atau dibina sesuai 
dengan peraturan yang berlaku di UNIMUDA Sorong. 

8. Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas selanjutnya disingkat DPM-U adalah badan non 
struktural unsur kelengkapan lembaga kemahasiswaan tertinggi di tingkat Universitas dalam 
bidang legislatif. DPM-U dipimpin oleh seorang ketua. 

9. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas selanjutnya disingkat BEM-U adalah badan non- 
struktural unsur kelengkapan lembaga kemahasiswaan tertinggi di tingkat Universitas bidang 
eksekutif . BEM-U dipimpin oleh seorang Presiden Mahasiswa. 

10. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas selanjutnya disingkat DPM-F adalah badan non 
struktural unsur kelengkapan lembaga kemahasiswaan tertinggi ditingkat Fakultas, dalam 
bidang legislatif DPM-F dipimpin oleh seorang ketua 

11. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas selanjutnya disingkat BEM-F adalah badan non struktural 
unsur kelengkapan lembaga kemahasiswaan tertinggi di tingkat Fakultas dalam bidang 
eksekutif. BEM-F dipimpin seorang Gubenur Mahasiswa. 

12. Himpunan Mahasiswa Jurusan/Program Studi selanjutnya disingkat HMJ/HIMA adalah wadah 
pengembangan profesi dan bidang keilmuan mahasiswa ingkat Jurusan/Program Studi 

13. Unit Kegiatan Mahasiswa selanjutnya disingkat UKM adalah unit-unit yang menghimpun 
mahasiswa dalam satu minat dan bakat tertentu ditingkat Universitas. 

14. Tim Pembina adalah tim yang terdiri atas para dosen dan atau tenaga professional yang 
diangkat dan diberhentikan oleh Rektor, yang bertugas membina dan mengarahkan kegiatan 
kemahasiswaan di tingkat Universitas. 

15. Pembina adalah Dosen yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor yang membina dan 
mengarahkan kegiatanUKM. 

16. Pendamping/pembimbing adalah tim yang terdiri atas dosen yang diangkat dan diberhentikan 
oleh Dekan/ Direktur, yang membina dan mengarahkan kegiatan kemahasiswaan tingkat 
Fakultas/ Jurusan/ ProgramStudi. 

17. Mahasiswa adalah mahasiswa Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong yang terdaftar 
aktif dalam tahun yang sedang berjalan 

18. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah selanjutnya disebut IMM adalah organisasi kemahasiswaan 
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yang merupakan organisasi otonom dari Persyarikatan Muhammadiyah yang pernbentukan dan 
pembinaannya diatur tersendiri sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IMM. 

19. Tapak Suci selanjutnya disebut TS adalah unit aktifitas mahasiswa yang merupakan organisasi 
otonom dari Persyarikatan Muhammadiyah yang pembentukan dan pembinaannya diatur 
tersendiri sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Tapak Suci 

20. Hizbul Wathon selanjutnya disebut HW adalah unit aktifitas mahasiswa yang merupakan 
organisasi otonom dari Persyarikatan Muhammadiyah yang pembentukan dan pembinaannya 
diatur tersendiri sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Hizbul Wathon 

 

Pasal 2 
SYARAT-SYARAT UMUM MENJADI PENGURUS LEMBAGA KEMAHASISWAAN 

 
 

Pengurus Lembaga kemahasiswaan di lingkungan UNIMUDA Sorong harus memenuhi syarat- 
syarat umum sebagai berikut : 

1. Jujur, terpercaya, cakap dan mampu memimpin. 

2. Tidak sedang dikenai sanksi akademik dan atau sanksi kemahasiswaan. 

3. Prestasi akademik baik, sekurang-kurangnya mempunyai IPK 2,75. 

4. Tidak menjabat sebagai Pengurus Harian organisasi kemahasiswaan lain di luar kampus. 

5. Pada saat pengusulan berlangsung calon ketua sekurang-kurangnya berada pada semester III (tiga) 
sampai maksimal berada pada semester VIII(delapan). 

6. Terdaftar aktif sebagai mahasiswa UNIMUDA Sorong dalam tahun yang sedangberjalan. 

7. Telah mengikuti dan lulus kegiatan MATRAS (Masa Ta’aruf Mahasiswa) dan MASTA (Masa Ta’aruf 
Anggota) IMM. 

 
 

Pasal 3 
POLA HUBUNGAN INTERNAL LEMBAGA KEMAHASISWAAN 

 

1. Pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan/Program Studi dengan lembaga kemahasiswaan 
mempunyai pola hubungan yang bersifat instruktif, koordinatif dan konsultatif dengan 
penanggung jawab, Rektor serta pembimbing  dan  pendamping  yang diangkat olehRektor. 

2. Kewenangan instruktif dari Pimpinan Universitas sebagaimana tercantum pada ayat 1 
(satu)meliputi: 

a) Pengangkatan, pemberhentian dan  pembekuan  organisasi  mahasiswa yang 
selanjutnya disebut ORMAWA 

b) Pengangkatan dan pemberhentian Pimpinan ORMAWA 

c) Kebijakan anggaran kemahasiswaan 

d) Pembinaan, pendampingan dan penilaian terhadap ORMAWA se-UNIMUDA Sorong 

e) Selebihnya dari poin a, b, c dan d menjadi wewenang lembaga kemahasiswaan secara 
hirarki atau organisasi mahasiswalainnya. 

3. Antar lembaga kemahasiswaan di tingkat Universitas,  Fakultas,  Jurusan/Program  Studi 
dapat mempunyai hubungan Instruktif, koordinatif dankonsultatif. 

4. Lembaga-lembaga kemahasiswaan ditingkat Fakultas, Jurusan, Program Studi, mempunyai 
hubungan koordinatif, konsultatif dengan lembaga kemahasiswaan di  tingkat Universitas. 

5. Lembaga-lembaga kemahasiswaan di tingkat Universitas, Fakutas, Jurusan/Program Studi 
wajib melaporkan kegiatannya kepada penanggung jawab, pembimbing dan pendampingnya 

6. Kegiatan lembaga kemahasiswaan baik tingkat Univ. maupun Fakultas, Jurusan/program 
studi, wajib mendapat persetujuan dan atau izin dari penanggung 
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jawab/pembimbing/pendampingnya. 

7. Hubungan instruktif adalah hubungan yang dikarenakan satu pihak bertugas sebagai 
pembina dan pihak yang lain sebagai binaan, misalnya hubungan antara  Rektor  dengan 
DPM-U/BEM-U, Dekan/Direktur dengan DPM-F dan BEM-F, Jurusan/Ketua Program Studi 
dengan HMJ/HIMA serta BEM-U dengan BEM-F dan HMJ/HIMA dan seterusnya. 

8. Hubungan koordinatif adalah hubungan antara  Pembina/  pembimbing/pendamping  dan 
atau antara lembaga kemahasiswaan dengan lembaga kemahasiswaan yang memiliki 
derajat hirarki yang sama maupun tidak sama dimaksudkan untuk saling memberikan saran, 
pandangan, pendapat dan menjalin kerjasama untuk pembinaan mahasiswa, mis hubungan 
antara Rektor/Dekan/Direktur dengan DPM-U/BEM- U/UKM/ORTOM /DPM-F/BEM-F dan 
atau antar DPM-U dengan BEM-U/ DPM-F/BEM-  F dan lain-lain, di lingkungan Universitas 
Pendidikan Muhammadiyah Sorong 

9. Hubungan konsultatif adalah hubungan antara lembaga kemahasiswaan dengan 
pembina/pembimbing/pendamping dan atau antara dalam jaringan hierarkhi strukural dalam 
rangka mendapatkan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, saran, pendapat dan 
pandangan mengenai fungsi dan peranan baik berupa kebijaksanaan maupun 
operasionalisasi kerja, misalnya hubungan Rektor/Dekan/ Direktur dengan DPM-U/BEM-
U/UKM/ORTOM DPM-F/BEM-F dan atau antara DPM-U dengan BEM- U/DPM-F/BEM-F. 

 
 

Pasal 4 
POLA HUBUNGAN EKSTERNAL LEMBAGA KEMAHASISWAAN 

 
 

1. Kegiatan lembaga kemahasiswaan di tingkat Universitas di luar kampus atau kegiatan 
bersama dengan pihak luar kampus wajib mendapat persetujuan dan atau izin dari 
pembinanya. 

2. Kegiatan lembaga kemahasiswaan tingkat fakultas, Jurusan/ Program Studi, yang dilakukan 
di luar kampus wajib mendapat persetujuan dan atau izin daripembinanya 

3. Lembaga-lembaga kemahasiswaan di tingkat Universitas, Fakultas, Jurusan/Program Studi 
yang melakukan kegiatan sebagaimana dalam ayat (1) dan (2) pasal 4 ini,wajib melaporkan 
kegiatannya kepada pembina, pembimbing danpendampingnya. 

 

Pasal 5 
KEWAJIBAN PENGURUS LEMBAGA KEMAHASISWAAN 

 

Setiap  pengurus lembaga kemahasiswaan UNIMUDA Sorong wajib: 

1. Wajib memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban dan keamanan Universitas 
Pendidikan  Muhammadiyah Sorong. 

2. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian. 

3. Menjaga nama baik dan kewibawaan Universitas sebagai almamater. 

4. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional, nilai moral dan kebenaran ilmiah. 

5. Menjaga integritas pribadi dan kejujuran intelektual. 

6. Membantu dan tidak menghalang-halangi terselenggaranya kegiatan Universitas baik 
akademik maupun non akademik 

7. Disiplin, jujur, kreatif, inovatif, bertanggung jawab dan menghindari perbuatan yang tercela. 

8. Berbudi pekerti luhur dan berpakaian sopan. 

9. Menghormati berbagai pihak demi terbinanya suasana hidup kekeluargaan. 

10. Memelihara dan meningkatkan mutu lingkungan hidup kampus UNIMUDA Sorong. 
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11. Mentaati peraturan yang berlaku di UNIMUDA Sorong 

 

Pasal 6 
HAK PENGURUS LEMBAGA KEMAHASISWAAN 

 

1. Mendapat pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan pengarahan dari pembina/ 
pembimbing/pendamping. 

2. Mendapat penghargaan disesuaikan dengan prestasi dan dedikasinya. 

 

Pasal 7 
SANKSI 

 

1. Setiap pengurus lembaga kemahasiswaan yang melanggar ketentuan pembinaan lembaga
 kemahasiswaan dikenaisanksi. 

2. Sanksi yang dikenakan pada pengurus lembaga kemahasiswaan dapat berupa: 
a. Peringatan lisan, dan atau; 
b. Peringatan tertulis, dan atau; 
c. Diberhentikan sebagai pengurus lembaga kemahasiswaan sampai masa studi 

berakhir. 
3. Pelaksanaan ketentuan dalam ayat 1 dan 2 pasal 7 ini dibuat dengan surat keputusan 

 
 

BAB II 
LEMBAGA KEMAHASISWAAN YANG DIBENTUK DAN ATAU YANG DIBINA 

Pasal 8 
 

1. Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas (DPM-U). 

2. Badan  Eksekutif Mahasiswa Universitas(BEM-U). 

3. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (DPM-F). 

4. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas(BEM-F). 

5. Himpunan Mahasiswa jurusan/ Himpunan Mahasiswa Program Studi (HIMA/HMP). 

6. Unit Kegiatan Mahasiswa(UKM). 

7. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah(IMM). 

8. Tapak Suci Putera Muhammadiyah 

9. Hizbul Wathon 

 

BAB III 
STRUKTUR LEMBAGA KEMAHASISWAAN 

Pasal 9 
 

1. Struktur lembaga kemahasiswaan di tingkat Univesitas terdiri atas: 
a. Rektorat 
b. DPM-U 
c. BEM-U 
d. UKM 

 

2. Struktur lembaga kemahasiswaan di tingkat Fakultas/Akademi terdiri atas: 

a. Dekanat 
b. DPM-F 
c. BEM-F 

 

3. Struktur lembaga kemahasiswaan ditingkat Program Studi terdiri atas 

a. Pimpinan jurusan/ProgramStudi 
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b. HIMA/HMP 
 
 

BAB IV 
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS (DPM-U) 

 

Pasal 10  
KEDUDUKAN 

 

1. DPM-U berkedudukan ditingkat Universitas. 
2. DPM-U  merupakan   representasi   mahasiswa   ditingkat Universitas secara internal dan 

eksternal. 
 

Pasal 11  
TUGAS DAN FUNGSI 

 

1. DPM-U mempunyai tugas: 
a. Memberikan pendapat,usul dan saran kepada pimpinan universitas. 
b. Merencanakan dan menetapkan Garis-garis Besar Program Kegiatan (GBPK) bagi 

BEM-U, dalam hal Ketua BEM-U tidak dipilih secara langsung melalui Pemilu Raya 
Mahasiswa 

c. Mengawasi dan menilai pelaksanaan program kerja dalam hal Presiden Mahasiswa 
d. BEM-U tidak dipilih secara langsung Pemilu Raya. 
e. Memilih Presiden Mahasiswa BEM-U, dalam hal Presiden Mahasiswa BEM-U tidak secara 

langsung melalui Pemilu Raya Mahasiswa. 
 

2. DPM-U mempunyai fungsi: 
a. Aspirasi 
b. Legislasi 
c. Kontroling 
d. Budgeting 

 

Pasal 12  
STRUKTUR 

 

Kepengurusan DPM-U sekurang-kurangnya terdiri atas 
a. Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas (Ka.DPM-U). 
b. Sekretaris danBendahara. 
c. Ketua-ketua Bidang sesuai dengan kebutuhan. 

 
 

Pasal 13  
PROSEDUR PEMBENTUKAN 

 

1. Penyelenggara Pemilihan DPM-U dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Raya 
Universitas (KPRU) 

2. KPRU dibentuk bersifat independen, akuntabel, dan berkeadilan 

3. Prosedur pembentukan KPRU ditentukan berdasarkan 

a. Pemilihan langsung, bebas, rahasia, jujur, danadil 

b. Penetapan berdasarkan Surat Keputusan Rektor dan terdiri dari perwakilan Mahasiswa 
se-UNIMUDA Sorong dari unsure Fakultas 

c. Penetapan 

d. Pengesahan 

e. Ketentuan lain berdasarkan KPRU dibentuk berdasarkan Undang-Undang Mahasiswa 

4. Prosedur pembentukan DPM-U dilakukan melalui tahapan-tahapan: 
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a. Pencalonan 

b. Pemilihan langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil 

c. Penetapan berdasarkan sistem demokrasi dan suara terbanyak mahasiswa se-
UNIMUDA Sorong 

d. Pengesahan 

5. DPM yang dipilih melalui Pemilu Raya dan atau yang dipilih atas dasar mandat atau delegasi 
dari masing-masing Fakultas atau Akademik yang mengadakan Sidang Umum. 

6. Agenda Sidang Umum sekurang-kurangnya: 

a. Memilih Ketua DPM-U 

b. Menyusun Kepengurusan DPM-U berdasarkan komisi-komisi 

c. Membuat Garis-Garis Besar Program Kerja (GBPK), dalam hal Ketua DPM-U tidak dipilih 
secara langsung melalui Pemilu Raya Mahasiswa. 

d. Mempersiapkan dan melaksanakan pemilihan Ketua DPM-U dalam hal Ketua DPM-U 
tidak dipilih secara langsung melalui Pemilu Raya Mahasiswa. 

7. Sidang Umum dimaksud sudah harus selesai dalam waktu selambat-lambatnya 7 X 24 Jam, 
sejak terpilihnya anggota DPM melalui Pemilu Raya Mahasiswa dan atau sejak tanggal 
penetapan delegasi DPM dari masing-masing Fakultas dan Jurusan 

8. Mekanisme penyusunan pengurus DPM-U diatur oleh Ketua DPM-U bersama-sama 
dengan anggota DPM lainnya dengan berdasarkan pada norma agama, etika dan lembaga 
serta tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di UNIMUDA Sorong. 

 
 

Pasal 14 
PENGESAHAN 

 

1. Ketua DPM-U mengajukan susunan pengurus DPM-U kepada Rektor melalui Wakil Rektor 
3 Bidang Kemahasiswaan paling lambat 7 X 24 jam setelah Sidang Umum Selesai untuk 
mendapatkan pengesahan. 

2. Rektor mengesahkan pengurus DPM-U dengan Surat Keputusan. 
3. Rektor dapat melantik pengurus DPM-U 

 

Pasal 15 
HAK  DAN  TANGGUNG JAWAB 

 

1. DPM-U mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat, saran kepada Pimpinan Universitas 
untuk Pengembangan UNIMUDA Sorong 

2. DPM-U bertanggung jawab secara kelembagaan kepada Rektor 

3. DPM-U bertanggung jawab secara fungsional kepada mahasiswa UNIMUDA Sorong, yang 
mekanismenya diatur oleh DPM-U. 

 

Pasal 16  
SIDANG-SIDANG 

 

1. DPM-U dapat mengadakan sidang yang terdiriatas: 

a. Sidang Pleno. 

b. Sidang Paripurna 

c. Sidang Komisi. 

d. Sidang Khusus. 
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e. Sidang Raya 

f. Atau Sidang-sidang lain yang dipandang perlu. 

2. Mengenai sistem, fungsi dan mekanisme sidang-sidang tersebut, akan  diatur tersendiri oleh 
DPM-U berdasarkan Undang-Undang Mahasiswa. 

3. Bila dipandangperlu siding dapat mengundang Rektoratau Presiden BEM-U 

4. Sidang Raya merupakan media mekanisme pertanggung jawaban DPM-U kepada 
mahasiswaUNIMUDA Sorong. 

5. Sidang Raya dapat dilaksanakan minimal setahun sekali 

 

Pasal 17 
MASA BAKTI, PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN 

 

1. Masa bakti DPM-U adalah 1 (satu) tahun, khusus jabatan ketua  tidak  dapat diperpanjang 
dan dipilih lagi untuk periode berikutnya. 

2. Pengurus DPM-U diberhentikan karena: 

a. Masa baktinya sudah habis 

b. Meninggal dunia, atau 

c. Atas kemauan sendiri/atau 

d. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di UNIMUDA Sorong, atau 

e. Tidak melaksanakan tugas sebagai pengurus,atau 

f. Telah di Wisuda atau lulus,atau 

g. Tidak memenuhi persyaratan lagi sebagai pengurus lembaga kemahasiswaan 

3. Ketua DPM-U memberhentikan anggota DPM-U antar waktu dengan Surat Keputusan. 

4. Dalam keadaan tertentu untuk kepentingan lembaga kemahasiswaan, Ketua DPM-U dapat 
melakukan penggantian pengurus antar waktu. 

5. Ketua DPM-U menetapkan penggantian anggota DPM-U antar waktu dengan Surat 
Keputusan. 

 

BAB V 
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS 

Pasal 18  
KEDUDUKAN 

 

(1) DPM-F berkedudukan di Fakultas. 
(2) DPM-F merupakan representasi mahasiswa di tingkat Fakultas. 

 

Pasal 19 
STRUKTUR 

Kepengurusan DPM-F sekurang-kurangnya terdiri atas: 
a. Ketua 
b. Bendahara 
c. Sekretaris 
d. Ketua-ketua  Bidang  sesuai  dengan kebutuhan. 

  

Pasal 20 
TUGAS  DAN FUNGSI 

 
1. DPM-F bertugas: 

a. Memberikan saran, usul dan pendapat kepada Pihak Fakultas. 
b. Membuat Garis-garis Besar Program Kerja (GBPK) bagi BEM F  dalam  hal  Gubenur BEM-
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Ftidak dipilih secara langsung melalui Pemilu Raya Fakultas 
c. Mengawasi dan menilai pelaksanaan program kerja I dalam hal Gubenur BEM-F tidak 

dipilih secara langsung melalui Pemilu Raya. 
d. Memilih Gubenur BEM-F, dalam hal Gubenur BEM-F tidak dipilih secara langsung melalui 

Pemilu RayaFakultas 
 

(2) DPM-F mempunyai fungsi: 
a. Aspirasi 
b. Legislasi 
c. Kontroling 
d. budgeting 

Pasal 21 
PROSEDUR PEMBENTUKAN 

 

1. Penyelenggara Pemilihan DPM-F Dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Raya Fakultas 
(KPRF) 

2. KPRF dibentuk bersifat independen, akuntabel, dan berkeadilan 
3. Prosedur pembentukan KPRF ditentukan berdasarkan 

a. Pemilihan langsung, bebas, rahasia, jujur, danadil 
b. Penetapan berdasarkan Surat Keputusan Rektor dan terdiri dari perwakilan Mahasiswa 

masing-masing Fakultas 
c. Penetapan 
d. Pengesahan 
e. Ketentuan lain berdasarkan KPRF dibentuk berdasarkan Undang Undang Mahasiswa 

4. Prosedur pembentukan kepengurusan DPM-F melaluitahap: 
a. Pencalonan 
b. Pemilihan langsung, bebas, rahasia, jujur, danadil 
c. Penetapan berdasarkan sistem demokrasi dan suara terbanyak mahasiswa masing-

masing Fakultas di UNIMUDA Sorong 
d. Penetapan 
e. Pengesahan 

 

5. Senator terpilih dalam Pemilu Raya Fakultas, selanjutnya mengadakan Sidang Umum, 
yang agenda utamanya adalah 
a. Memilih Ketua DPM-F. 
b. Membentuk Struktur dan pengurus DPM-F. 
c. Membuat Garis-garis Besar Program Kerja (GBPK) BEM-F dalam hal Gubenur BEM-F 

tidak dipilih secara langsung melalui Pemilu Raya Fakultas. 
d. Mempersiapkan pemilihan Gubenur BEM-F, dalam hal Gubenur BEM-F tidak dipilih 

secara langsung melalui Pemilu RayaFakultas. 
6. Sidang Umum dimaksud berlangsung dan harus selesai dalam waktu selambat- Iambatnya 

7 X 24 jam, sejak tanggal anggota DPM-F dipilih melalui Pemilu Raya Mahasiswa Fakultas. 
7. Ketentuan lebih lanjut tentang prosedur pembentukan DPM-F diatur dalam Undang- 

Undang Mahasiswa 
 

Pasal 22  
PENGESAHAN 

 

1. Ketua DPM-F mengajukan susunan pengurus DPM-F kepada Dekan/Direktur paling lambat 
7x24 jam sejak tanggal Sidang Umum selesai untuk mendapatkan pengesahan 

2. Dekan/ Direktur mengesahkan pengurus DPM-F dengan Surat Keputusan 
3. Dekan/ Direktur dapat mclantik pengurusDPM-F. 

 

Pasal 23 
HAK DAN TANGGUNG JAWAB 

 

DPM-F mempunyai hak : 
a. Menyampaikan pendapat, usul dan saran kepada Pimpinan Fakultas/Akademi untuk 

pengembangan Fakultas/Akademik 



Pedoman Kemahasiswaan tahun 2016-20194 
 

b. DPM-F bertanggung jawab secara kelembagaan kepada Dekan/Direktur. 

c. DPM-F bertanggung jawab secara fungsional kepada DPM-U adalah mahasiswa Fakultas/ 
Akademi yang mekanismenya diatur olehDPM-F. 

 

Pasal 24 
SIDANG-SIDANG 

 

1. DPM-F   mengadakan   Sidang   Pengurus   sekurang-kurangnya   2 (dua) kali dalam 
setahun 

2. Sidang pengurus dapat berbentuk; 
a. Sidang Pleno 
b. Sidang Paripurna 
c. Sidang Komisi. 
d. Sidang Khusus bila dipandang perlu 
e. Sidang Raya. 

3. Mengenai system, fungsi dan mekanisme Sidang tersebut akan diatur oleh DPM-F. 
4. Bila  dipandang  perlu  sidang-sidang   tersebut  mengundang Dekan Direktur, dan atau BEM-

F. 
5. Sidang Raya merupakan media mekanisme pertanggungjawaban kepada  Senat Fakultas 

(DPM-F). 
6. Sidang Raya dilaksanakan minimal setahun sekali. 

 
 

Pasal 25 
MASA BAKTI, PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN 

 

1. Masa bakti pengurus DPM-F adalah 1 (satu) tahun, khusus ketua tidak dapat diperpanjang 
dan dipilih lagi untuk periode berikutnya. 

2. Pengurus DPM-F diberhentikan  karena : 
a. Masa  baktinya  sudahhabis,atau 
b. Meninggal dunia,atau 
c. Atas kemauannya sendiri,atau 
d. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di UNIMUDA Sorong,atau 

e. Tidak melaksanakan tugas sebagai pengurus,atau 
f. Tidak memenuhi persyaratan lagi sebagai pengurus lembaga kemahasiswaan 

3. Ketua DPM-F dapat memberhentikan pengurus DPM-F dengan Surat Keputusan 
4. Dalam keadaan tertentu untuk kepentingan lembaga kemahasiswaan Ketua DPM-F dapat 

melakukan penggantian pengurus DPM-F antar waktu. 
5. Ketua DPM-F dapat menetapkan penggantian anggota DPM-F antar waktu  dengan Surat 

Ketetapan 
 
 

BAB VI 
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS (BEM-U) 

Pasal 26  
KEDUDUKAN 

 

1. BEM-U berkedudukan di tingkat Universitas 
2. BEM-U merupakan wadah kegiatan mahasiswa dalam bidang eksekutif dan 

managerial/leadership. 
 
 

Pasal 27  
TUGAS DAN FUNGSI 

 

1. BEM-U bertugas: 
a. Melaksanakan program DPM-U yang telah ditentukan di dalam  Garis-Garis  

Besar Program Kerja (GBPK) yang dibuat oleh DPM-U. 
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b. Merencanakan dan mengorganisasi program kegiatan kemahasiswaan dalam 
bidang eksekutif dan manajerial/ leadership di tingkatUniversitas. 

c. BEM-Ubertanggungjawab kepada DPM-U,dalam hal Presiden Mahasiswa 
d. Melakukan pembinaan dan pendampingan bagi BEM-F dan HIMA/HMP 
e. Melakukan koordinasi dan konsultatif dengan UKM dan ORTOM. 

2. BEM-U mempunyai fungsi: 
a. Eksekusi/ pelaksana aspirasi mahasiswa (student aspirationservice) 
b. Manajerial /leadership 

 
 

Pasal 28  
STRUKTUR 

 

Struktur Kepengurusan BEM-U sekurang-kurangnya terdiri atas; 
a. Presiden Mahasiswa 

b. Wakil Presiden Mahasiswa 
c. Menteri- Menteri sesuai dengan kebutuhan 

 

Pasal 29  
PROSEDUR PEMBENTUKAN 

 

1. Penyelenggara Pemilihan BEM-U dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Raya 
Universitas (KPRU) 

2. Tatacara dan prosedur pengang atan KPRU berdasarkan pasal 13 ayat (2) dan (3) 
3. Prosedur pembentukan BEM-U dapat dilakukan tahapan-tahapan: 

a. Pencalonan 
b. Pemilihan langsung, bebas, rahasia, jujur, danadil 
c. Penetapan berdasarkan sistem demokrasi dan suara terbanyak mahasiswa se- 

UNIMUDA Sorong 
d. Penyusunan Menteri-Menteri 
e. Pengesahan. 

4. Mekanisme dan prosedur formal sebagaimana dalam ketentuan (1) huruf a, b, c, diatas 
diatur oleh DPM-U berdasarkan Undang-Undang, dalam hal BEM-U tidak dipilih secara 
langsung melalui Pemilu Raya Mahasiswa. 

5. Apabila Presiden Mahasiswa BEM-U dipilih langsung melalui Pemilu Raya Mahasiswa, 
pembentukan Kabinet BEM-U dilakukan oleh Presiden Mahasiswa BEM-U terpilih. 

6. Pembentukan Kabinet sebagaimana dimaksud dalam (1), (2) dan (3) pasal 29 ini sudah 
harus selesai paling lambat dalam waktu 7 X 24 jam sejak tanggal Pemilu Raya berakhir 

7. Pengurus BEM-U disahkan dan di kehendaki oleh Rektor 
8. Rektor dapat melantik Pengurus BEM-U. 

 
 

Pasal 30 
HAK DAN TANGGUNG JAWAB 

 

BEM-U memiliki hak : 
1. Menyampaikan pendapat, usul dan saran kepada DPM-U atau kepada Pimpinan 

Universitas. 
2. BEM-U bertanggung jawab secara kelembagaan kepada Rektor 
3. BEM-U bertanggung jawab secara fungsional langsung kepada DPM-U, dalam hal 

Ketua BEM-U tidak dipilih secara langsung melalui Pemilu Raya Mahasiswa,  dan  dalam 
hal Ketua BEM-U dipilih langsung melalui Pemilu Raya mahasiswa, BEM-U 
bertanggung jawab langsung kepada DPM-U dan mahasiswa UNIMUDA Sorong yang 

mekanismenya akan diatur oleh DPM-U dan atau BEM-U berdasarkan Undang-  
Undang Mahasiswa 

4. BEM-U berhak memberikan pendampingan, penilaian, dan pembinaan  bagi  BEM-F 
dan HMJ/HIMA/HMP sesuai dengan ketentuan yang disepakati oleh Presiden 
Mahasiswa 
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Pasal 31 
MASA BAKTI, PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN 

 

1. Masa bakti BEM-U satu tahun dan untuk jabatan ketua tidak dapat diperpanjang dan 
dipilih lagi untuk periode berikutnya. 

2. Pengurus BEM-U diberhentikan karena: 
a. Masa bakti sudah habis,atau 
b. Atas kemauan sendiri,atau 
c. Meninggal dunia,atau 
d. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di UNIMUDA 

Sorong, atau 
e. Tidak memenuhi persyaratan lagi sebagai pengurus. 

3. Rektor memberhentikan pengurus BEM-U dengan Surat Keputusan. 
4. Dalam keadaan tertentu untuk kepentingan lembaga ke mahasiswaan, Presiden 

MahasiswaBEM-U dapat melakukan penggantian pengurusan tar waktu. 
5. Hasil penggantian pengurus antar waktu dapat ditetapkan oleh Rektor 

 

BAB VII 
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS (BEM-F) 

 
Pasal 32 

KEDUDUKAN 
 

1. BEM-F berkedudukan di tingkat Fakultas atau Akademi 
2. BEM-F merupakan wadah kegiatan mahasiswa dalam bidang eksekutif dan 

manajerial /leadership 
 

Pasal 34 
STRUKTUR 

Kepengurusan BEM-F sekurang-kurangnya terdiri atas: 
1 . Gubernur 
2. Wakil Gubernur 
3..   Ketua-Ketua Departemen sesuai  dengan kebutuhan 
 

Pasal 35  
TUGAS  DAN FUNGSI 

 

1. BEM-F bertugas: 
a. Melaksanakan Program kerja BEM-F yang telah diteta dalam Garis-garis 

Besar Program 
b. Garis Besar Program Kerja (GBPK) yang dibuat oleh DPM-F, dalam hal 

Gubenur BEM-F tidak dipilih secara langsung dalam Pemilu raya Mahasiswa 
Fakultas 

c. Merencanakan dan mengkoordinasikan program kegiatan kemahasiswaan di 
Fakultas. 

d. Melakukan pola hubungan dengan BEM-U secara bottom up dan kepada 
HMJ/HIMA secara Top down yang bersifat instruktif, koordinatif, dan 

konsultatif. 
2. BEM-F mempunyai fungsi: 

a. Eksekusi/ pelaksana aspirasi mahasiswa (student aspiration Service) 
b. Manajerial /leadership. 

 
 

Pasal 36  
PROSEDUR PEMBENTUKAN 

 

1. Penyelenggara Pemilihan BEM-F Dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Raya 
Fakultas (KPRF) 

2. Prosedur pengangkatan KPRFsesuai dengan pasal 21 ayat (2) dan (3) 
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3. Prosedur pembentukan BEM-F dilakukan melalui tahapan-tahapan: 
a. Pemilihan langsung, bebas, rahasia, jujur, danadil 
b. Penetapan berdasarkan sistem demokrasi dan suara terbanyak mahasiswa 

masing-masing Fakultas se-UNIMUDA Sorong 
c. Penetapan 
d. Pengesahan 

4. Pembentukan pengurus BEM-F dilakukan paling lambat 5 X 24 jam sejak  tanggal  
Pemilu Raya Mahasiswa Fakultas berakhir. 

5. Prosedur Pembentukan pengurus BEM-F dilakukan paling lambat 5 X 24 jam sejak 
tanggal Pemilu RayaMahasiswa berakhir. Prosedur pelaksanaan ketentuan dalam ayat 
(1) huruf a, b, c, dan ayat (2) diatas, akan diatur oleh DPM-F dalam hal Gubenur BEM-   
F tidak dipilih secara langsung melalui Pemilu Raya Mahasiswa, dan diatur oleh  Gubenur 
BEM-F dalam hal Gubenur BEM-F dipilih secara langsung  melalui  Pemilu Raya 
MahasiswaFakultas. 

 

Pasal 37 
PENGESAHAN 

 

1. Gubenur BEM-F mengajukan susunan pengurus kepada Dekan/ Direktur untuk 
mendapatkan pengesahan, dalam hal Gubenur BEM-F dipilih secara langsung dalam 
Pemilu Raya Fakultas.. 

2. Dekan/Direktur mengesahkan susunan pengurus BEM-F dengan Surat Keputusan 
3. Dekan/Direktur dapat melantik pengurus BEM-F 

 
 

Pasal 38 
HAK DAN TANGGUNG JAWAB 

 

1. Pengurus BEM-F mempunyai hak: 
a. Menyampaikan pendapat usul dan saran kepada Pimpinan Fakultas/ Akademi 

dan atau kepada DPM-F. 
b. Mendapat pembinaan, pembimbingan dan pendampingan dari pembina/ 

pembimbing/pendamping 
2. BEM-F bertanggung jawab secara kelembagaanDekan/Direktur. 
3. BEM-F bertanggung jawab secara fungsional kepada DPM-F dalam hal Gubenur 

BEM-F dipilih oleh DPM-F, dan dalam hal BEM-F dipilih secara langsung melalui 
Permintaan Mahasiswa, pengurus BEM-F bertanggung jawab kepada mahasiswa 
yang mekanismenya akan diatur oleh bersama dengan BEM-F 

 

Pasal 39 
MASA BAKTI, PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN 

 

1. Masa bakti BEM-F adalah satu tahun dan khusus jabatan ketua  tidak  dapat 
diperpanjang dan dipilih lagi untuk periode berikutnya. 

2. Pengurus  BEM-F diberhentikan  karena: 
a. Masa baktinya sudah habis, atau 
b. Meninggal dunia,atau 
c. Atas kemauaniiya sendiri,atau 
d. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di UNIMUDA Sorong, atau 
e. Tidak melaksanakan tugas sebagai pengurus,atau 
f. Tidak memenuhi persyaratan lagi sebagai pengurus 

3. Dekan atau Direktur memberhentikan pengurus BEM-F dengan Surat Keputusan 
4. Dalam  keadaan tertentu untuk kepentingan lembaga  kemahasiswaan, Gubenur BEM-  

F dapat melakukan penggantian pengurus antar waktu. 
5. Dekan/ Direktur dapat menetapkan penggantian pengurus BEM-F antar waktu 

dengan Surat Ketetapan. 

 

BAB VIII 
HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN / PROGRAM STUDI (HIMA/HMP) 
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Pasal 41 
KEDUDUKAN 

 

1. HIMA/HMP berkedudukan di tingkat Program Studi. 
2. HIMA/HMP membina dan mengembangkan profesi dan bidang keilmuan mahasiswa sesuai 

dengan Program Studinya. 

 
 

Pasal 42  
TUGAS DAN FUNGSI 

 

1. HIMA/HMP bertugas melaksanakan kegiatan pengembangan dalam bidang 
keilmuan, profesi dalam lingkungan Program Studi 

2. HIMA/HMP mempunyai fungsi penunjang eksekusi/pelaksanaan aspirasi 
mahasiswa dalam lingkungan Program Studi 

3. Merencanakan dan mengkoordinasikan program kegiatan kemahasiswaan di 
Program studi. 

4. Merencanakan dan mengkoordinasikan program kegiatan kemahasiswaan di 
Fakultas 

5. Melakukan pola hubungan dengan BEM-U dan BEM-F secara bottom up dan bersifat 

instruktif, koordinatif, dankonsultatif. 
 
 

Pasal 43 
HAK DAN TANGGUNG JAWAB 

 
1. Pengurus HIMA/HMP mempunyai hak: 

a. Menyampaikan pendapat, usul kepada Pimpinan Program Studi, dan atau BEM-F 
b. Mendapat pembinaan, pembimbingan dan pendampingan dari pembina, 

pembimbing dan pendamping 

2. HIMA/HMP bertanggung jawab secara kelembagaan kepada Dekan/Direktur melalui Ketua 
Jurusan/KetuaProgram 

3. HIMA/HMP bertanggung jawab secara fungsional kepada mahasiswa, dalam hal Ketua 
HIMA/HMP dipilih langsung melalui Pemilu  Raya Mahasiswa dan dalam  hal HMJ/HIMA tidak 
dipilih secara langsung melalui Pemilu Mahasiswa, HIMA/HMP bertanggung jawab kepada 
mahasiswa dalam lingkungan   Program Studinya mekanismenya akan diatur oleh HMJ bersama 
DPM-F. 

 
 

Pasal 44 
STRUKTUR 

Kepengurusan HIMA/HMP sekurang-kurangnya terdiri atas 
1. Wali kota HIMA/HMP 
2. Sekretaris 
3. Ketua-ketua Departemen sesuai kebutuhan 
4. Bendahara 

 

Pasal 45 
PROSEDUR PEMBENTUKAN 

 

1. Penyelenggara Pemilihan HIMA/HMP dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Raya 
Program studi (KPRJ) 

2. KPRU dibentuk bersifat independen, akun tabel, dan berkeadilan 
3. Prosedur pembentukan KPRP ditentukan berdasarkan 

a. Pemilihan langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil 
b. Penetapan berdasarkan Surat Keputusan Dekan/Direktur dan terdiri dari 

perwakilan Mahasiswa di masing-masing Program Studi/Jurusan 
c. Penetapan 
d. Pengesahan 
e. Ketentuan lain berdasarkan KPRJ dibentuk berdasarkan Undang-Undang 
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Mahasiswa 
4. Penyelenggara pemilihan HMJ/HIMA/HMP adalah Komisi Pemilihan Raya 

Jurusan/Prodi(KPRJ) 
5. Pembentukan HMJ/ HIMA/HMP dapat dilakukan melaiui tahapan-tahapan: 

a. Pencalonan ketua dan wakilketua 
b. Pemilihan langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil 
c. Penetapan berdasarkan sistem demokrasi dan suara terbanyak mahasiswa 

masing-masing programstudi 
d. Pengesahan 

6. Mekanisme pembentukan sebagaimana dalam ayal (1) huruf a, b, c,  tersebut dapat 
diatur oleh DPM-F dalam hal Ketua HMJ/ HIMA tidak dipilih secara langsung melalui 
Pemilu Raya Mahasiswa dan dalam hal Ketua HMJ/HIMA/HMP dipilih secara langsung 
melalui Pemilu Raya Mahasiswa, mekanismenya diatur oleh Ketua HMJ/HIMA/HMP 

 

Pasal 46 
PENGESAHAN 

 

1. Ketua HIMA/HMP mengajukan susunan  pengurus  HIMA/HMP  kepada  Dekan 
/Direktur untuk mendapatkan pengesahan 

2. Dekan/Direktur mengesahkan atau memberhentikan susunan pengurus 
HMJ/HIMA/HMP dengan Surat Keputusan 

3. Dekan/Direktur dapat melantik pengurus HIMA/HMP 
 

Pasal 47 
MASA BAKTI, PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN 

 
1. Masa bakti HIMA/HMP adalah satu tahun, khusus jabatan ketua tidak dapat 

diperpanjang dan dipilih lagi untuk periode berikutnya. 
2. Pengurus HIMA/HMP diberhentikan karena: 

a. Masa baktinya sudah habis,atau 
b. Meninggal dunia,atau 
c. Atas kemauannya sendiri,atau 
d. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang di UNIMUDA Sorong,atau 
e. Tidak melaksanakan tugas sebagai pengurus,atau 
f. Tidak  memenuhi persyaratan  lagi  sebagai pengurus 

 
3. Dekan  atau  Direktur memberhentikan pengurus HMJ/ HIMA 
4. Dalam keadaan tertentu untuk kepentingan lembaga  kemahasiswaan,  Ketua  HIMA 

dapat melalalui penggantian pengurus antar waktu 
5. Dekan/Direktur dapat menetapkan penggantian pengurus HMJ/HIMA antar waktu 

dengan Surat Ketetapan. 
 
 

BAB IX 
UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM) 

Pasal 48  
KEDUDUKAN,TUGAS, DAN TANGGUNG JAWAB 

 

1. UKM berkedudukan di tingkat Universitas. 
2. UKM adalah unit kegiatan yang dikelola mahasiswa atas dasar bakat, minat dan kegemaran 

khusus mahasiswa. 
3. UKM membantu membina dan mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam bidang 

tertentu. 
4. UKM bertanggung jawab kepada Rektor. 

 
 

Pasal 49 
PEMBENTUKAN, PENGESAHAN DAN MASA BAKTI 
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1. Usulan pembentukan UKM dilakukan oleh sekurang-kurangnya 50 mahasiswa dan 
minimal dari 3 Fakultas lingkungan UNIMUDA Sorong. 

2. Untuk disahkan menjadi UKM, sedikit-dikitnya harus menjalani masa uji coba selama 
satu tahun dan telah dinyatakan berdasarkan hasil evaluasi yang  dilakukan  oleh Rektor. 

3. Pembentukan UKM disahkan dengan Keputusan Rektor. 

4. Pengurus UKM diangkat dan diberhentikan dengan Surat Keputusan Rektor. 

5. Penyelenggaraan UKM didasarkan pada AD/ART UKM yang bersangkutan. 

6. AD/ ART sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 49 ay at (5) di atas, tidak  boleh 
bertentangan dengan peraturan yang berlaku di UNIMUDA Sorong. 

7. Masa bakti pengurus UKM adalah satu tahun dan tidak dapat diperpanjang 

 

Pasal 50 
EVALUASI 

 

1. Setiap kegiatan UKM harus dilaporkan kepada pembina selambat-lambatnya 7 X 24 
jam setelah kegiatan selesai. 

2. Setiap UKM tidak diperkenankan mengadakan kegiatan baru sebelum melaporkan 
kegiatan yang terdahulu. 

3. Setiap UKM yang tidak melaporkan kegiatannya sebagaimana dalam ayat (1) di atas 
selambat-lambatnya 3 bulan sejak kegiatan tersebut selesai, UKM yang bersangkutan 
dibekukan. 

4. UKM yang tidak melakukan kegiatan sekurang-kurangnya 6 bulan berturut turut 
selama masa kepengurusannya dapat dibekukan oleh Rektor 

5. Jika ketentuan dalam ayat (3,4) diatas tidak dipenuhi dalam waktu selambat- 
lambatnya 2 bulan sejak dinyatakan dibekukan, UKM yang bersangkutan dinyatakan 
bubar dengan Surat Keputusan Rektor. 

 
 

BAB X 
IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH (IMM), TAPAK SUCI, DAN HIZBUL WATHON  

Pasal 51 
STATUS, FUNGSI, DAN TANGGUNG JAWAB 

 

IMM adalah organisasi mahasiswa yang otonom dalam persyarikatan Muhammadiyah dan 
keberadaannya di Universitas Pendiidkan Muhammadiyah Sorong memiliki hubungan 
fungsional, aspiratif dalam bidang kaderisasi ke-Islaman dan Kemuhammadiyahan dan 
bertanggung jawab kepada Rektor. Tapak Suci adalah organisasi otonom dalam 
persyarikatan Muhammadiyah dan keberadaannya di UNIMUDA Sorong memiliki hubungan 
fungsional dan aspiratif dalam bidang Bela Diri Keolahragaan dan bertanggung jawab 
kepada Rektor. Hizbul wathon adalah Organisasi Otonom dalam persyarikatan 
muhammadiyah dan keberadaannya di UNIMUDA Sorong memiliki fungsional dan aspiratf 
dalam bidang kepanduan dan bertanggung jawab kepada Rektor 

 
Pasal 52 

PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN 
 

1. Rektor adalah pembina IMM, Tapak Suci, dan Hizbul Wathon 
2. Hal lain yang menyangkut penyelenggaraan organisasi IMM, Tapak Suci dan Hizbul 

Waton di lingkungan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong berpedoman 
pada AD/ART  IMM, Tapak Suci dan Hizbul Wathon yang berlaku serta tidak boleh 
bertentangan dengan peraturan yang berlaku di UNIMUDA Sorong. 
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BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN 

PASAL 53 
 

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan diatur dalam peraturan tersendiri. 
2. Segala peraturan kemahasiswaan yang telah ada dan tidak bertentangan dengan 

Surat Keputusan ini masih tetap 
3. Keputusan ini akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dan mulai berlaku sejak 

tanggal ditetapkan. 

 
 

Ditetapkan di Sorong 
Tanggal 3 Desember 2020 
Rektor, 
 
 
 
 
Dr. RUSTAMADJI, M.Si. 
NIDN. 1201115601 


