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Menimbang

Mengingat

Menetapkan
Pertama

Kedua

a. Bahwa dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi yang baik pertu

adanya pembinaan kegiatan mahasiswa di lingkungan Universitas
Muria Kudus (UMK).

b. Bahwa untuk melaksanakan hal tersebut pada butir a dipandang perlu
adanya kebijakan pembinaan kegiatan kemahasiswaan di Unlversitas
Muria Kudus;

c. Bahwa untuk malujudkan hal tersebut dipandang perlu disusun sualu
Kebijakan pengembangan dan pedoman pembinaan kemahasiswaan
di lingkungan UMK dengan Peraturan Reklor.

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional;

2, Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasknral

Pendidikan;

3. Undang-undang Nomoll2 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 lahun 2014, tentang Penyelenggaraan

Perguruan linggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Statuta Unircnsitas Muria Kudus tahun 2018.

Menetapkan Kebijakan Pengembangan dan Pedoman Pola Pembinaan
Kemahasiswaan Universitas Muria Kudus sebagaimana terdapat pada
lampiran keputusan ini.

Kebijakan Pengembangan dan Pedoman Pola Pembinaan
Kemahasiswaan Universilas Muria Kudus merupakan pedoman bagi
semua Univesitas, fakultas, program studi dan mahasiswa di lingkungan
Universitas Muria Kudus

HaLhal yang belum diatur dalam kepulusan ini akan ditetapkan dalam
keputusan tersendiri.

Ketiga

iremperhatikan : Rapat Pimpinan Universitas Muria Kudus tanggal g Februari 2019

MEMUTUSKAN

TENTANG

REKTOR UI{IVERSITAS MURIA KUDUS



Keempat

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Dewan PengurusYP UMK

2. Pana Wakil Rektor di Universitas Muria Kudus

3. Para Dekan Fd<ultas di Universitas Muria Kudrs

4. Ketua Prognam Pmca Sadana di Universitas Muria Kudus

5. Para Kepala Lembaga/tsadan di Universitas Muria Kudus

6. Para Kepala UPT di Universitas Muria Kudus

7. Pan Kepala Biro di Univenitas Muria Kudus

Surat keputusan ini berlaku sqak tanggal ditetapkan dengan ketenluan

bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki

sebagaimana mestinya apabila temyda terdapat kekeliruan dalam
penetapan ini

Ditetapkan di Kudus
11 Februari 2019

.H., M.S.



Lampiran

Nomor

Tentang

: Peraturan Rektor Universitas Muria Kudus

: 03/AK. U M l(Kep I A.52.0211 I /201 I
: Kebijakan Pengembangan Dan Pola Pembinaan Kemahasiswaan

BAB I
KETENTUAI Ui'UM

Pagal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Oganisasi kemahasisvyaan adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa untuk

menanamkan sikap ilmiah, pemahaman tentang arah probsi dan sekaligus meningkatkan

kepemimpinan dan keriasama, menumbuhkan msa persatuan dan kesatuan, serta cinta tanah

air.

2. Oryanisasi Kemahasiswaan di tingkat Universitas Muria Kudus adalah wahana dan sarana

pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan

kecendekiawanan serta integritas kepribadian di tingkat universitas.

3. Badan Kelengkapan Organisasi Kemahasiswaan di tingkat Universitas Muria Kudus terdiri

atas; Badan Ekekutif Mahasiswa Universitm (BEM) Universitas, dan Unit lGgiatan

Mahasiswa (UKM).

4. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas, yang selanjutnya disebut BEM Universitas adalah

OrganisasiKemahasiswaan yang melaksanakan fungsieksekutif ditingkat Universitas.

5. Unit Kegiatan Mahasiswa, yang selanjutnya disebut UKM adalah wadah kegiatan mahasiswa

untuk mengembangkan minat, bakat, kegemaran, dan kreativitas serta kerohanian

mahasiswa dalam satu bidang kepeminatan ditingkat Universitas.

6. &ganisasi Kemahasiswaan fakultas Nalah wahana dan sarana pengembangan diri

mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas

kepribadian di tingkat fakullas.

7. Badan Kelengkapan Organisasi Kemahasiswaan di tingkat fakultas terdiri atas; Badan

Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEM) Fakultas, dan organisasi kepeminatan di tingkat fakultas

yang merupakan bagian dari BEM Fakultas..

8. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas, yang selanjutnya disebut BEM Fakultas adalah

Organisasi Kemahasiswaan yang melaksanakan fungsi eksekutif di tingkat fakultas.

g. 0rganissasi kepeminatan ditingkat fakultas adalah organisasi seni dan olah raga yang

berkedudukan di fakullas.

10. Organisasi Kemahasiswaan tingkat Program studi adalah wahana dan sarana

pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan

kecendekiawanan serta kompetensi keilmuan ditingkat Program studi.

11. Himpunan Mahasiswa program studi, yang selanjutnya disebut HIMAPRO adalah Organisasi

Kemahasiswaan yang melaksanakan fungsieksekutif ditingkat Program studil program studi

yang befuasis pada arah profesisesuaidengan bidang keilmuannya.

12. Pembina Oganisasi Kemahasiswaan adalah DosenlKaryawan yang diangkat dan

diberhentikan oleh Rektor.

13. Pengurus Harian adalah ketua, sekretaris, dan bendahara dalam suatu kepengurusan

organisasi mahasiswa di lingkungan Universitas Muria Kudus.



BAB II

KEBIJAI(Ail PENGEHBAIIGA}I DAT{ PETIBII{AAI{ KEHAHASISWAAiI

Pasal 2

l-atar Bdalrang

Mahasiswa #,alah generasi muda penerus pemimpin bangsa yang memilikipotensi besar

untuk tumbuh dan berkembang, Mahasiswa merupakan peserta didik yang merupakan bagian dari

tanggung jarab Universitas Muria Kudus (UMl() untuk mengembangkan ilmu pengetahuan,

teknologi, seni, serta ilmu sosialdan kemanusiaan,yang antara lain bertujuan menjadikan karakter

lulusan UMK yang sesuai dengan visi, misidan tujuan.

Mahasiswa UMK merupakan insan yang mempunyai aklak mulia dan insan terpilih yang

mempunyai potensi turut serta mengambil bagian dalam proses pembangunan masyarakat

lndonesia menuju cita+ita kemerdekaan lndonesia. Mahasiswa UMK memilikijiwa patriotisme dan

kebangsaan yang tinggi. Mahasiswa UMK perlu dibina serta terus dikembangkan sejak dini

sehingga seluruh potensi positif yang ada pda.iiwanya menjelma menjadi karakter insan sosial

yang berbudi luhur, penuh dengan keikhlasan, ketulusan, keiujuran. dan tanggung jawab

Kegiatan Kemahasiswaan merupakan sarana mahasiswa kearah perluasan wawasan, dan

integritas kepribadian untuk mencapaitujuan UMK, maka organisasi kemahasiswaan diharapkan

dapat menyelenggarakan kegiatan yang terkelola dengan baik. Pengelolaan kegiatan yang baik

dan optimal dapat tedadi bila koordinasi antara perguruan tinggi sebagai lembaga struktural dan

organisasi kemahasiswaannya sebagai kelengkapan non strukturalterjalin dengan baik.

Aspirasi mahasiswa yang penuh dengan ide dan gagasan perlu disampaikan tidak hanya

secara lisan namun juga tertulis dan disertai dengan agumentasi ilmiah dan mengedepankan

norma serta kaidah keilmuannya. Pendapat dan pemikinan mahasiswa seyogyanya dihaqai

sebagai hasil pemikiran kritis yang dipandang sebagai masukan dari sudut pandang yang berbeda.

Pemikiran ini dapat disalurkan melalui kegiatan lomba dan kompetisi yang lainnya. Perguruan

tinggi memegang peranan penting dalam mengembangkan mahasiswa sebagai aset bangsa.

Kebijakan pengembangan kemahasiswaan diarahkan pda tiga aspek pengembangan yaitu: 1)

Pengembangan kemampuan intelektual, keseimbangan emosi, dan penghayatan spiritual

mahasiswa, agar menjadi warga negara yang bertanggung jawab serta berkontribusi pada daya

saing bangsa; 2) Pengembangan mahasiswa seb4ai kekuatan moral, dalam mewujudkan

masyarakat madani (civil sooiety) yang demokmtis, berteadilan dan berbasis pada partisipasi

publik; 3) Pengembangan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana untuk mendukung

pengembangan dan aktualisasi diri mahasiswa, baik yang menyangkut aspek iasmani ma,pun

mhani.

Universitas Muria Kudus adalah lembqa pendidikan terakhiryang dimasuki mahasiswa

sebelum terlun ke masyarakat sebagaiwarga dewasa yang mandiri. Didalam perguruan tinggi

ini, mahasiswa mendapat pengalaman berinteraksidengan sesama anggota sivitas akademika

yang lain. Mahasiswa yang datang dari berbagai latar belakang sosial, dan memiliki sifat dan

pembawaan masing-masing, para tenaga kependidikan yang berbeda-beda, dan para dosen

yang memiliki gaya dan cara berkomunikasi berbeda-beda. Dalam interaksi itu, mahasiswa

diharapkan belajar untuk saling menghormati, saling menghargai dan hrtenggang rasa unluk

mendukung tenrujudnya suasana akdemik yang kondusif untuk belaiar.



Prcal 3

Tujuan

1. Sebagai dasar kebiiakan dan pedoman, dalam pembinaan kemahasiswaan yang ada di

lingkungan Universitas Muria Kudus.

2. Menumbuhkan suasana kegiatan kemahasiswaan yang sehat, untuk menunjang mahasiswa

berprestasi.

3. Meningkatkan kualilas dan Kineria organisai mahasiswa yang ada di lingkungan Universitas

Muria Kudus.

4. Memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk dapat berprestasi di tingkat nasional dan

inlemasional.

5. Membentuk sikap kepemimpinan yang amanah, jujur dan bertanggung jawab.

Paml tl

Manfaat

1. Menjadi wadahpengembangandiri mahasiswauntukmeniadi pemimpinmasadepan.

2. Terciptanya suasana kekeluargaan dalam organisasi mahasiswa di lingkungan Univeailas

Muria Kudus.

3. Meningkatnya keseimbangan antara fungsi dan manfaat organisasi mahasiswa dengan

kegiatan akademik dalam proses pembentukan pribadi mahasiswa secara uluh.

4. Sebagai panduan bagi mahasiswa dalam memilih dan mengembangkan diri melalui organisasi

mahasiswa di lingkungan Universitas Muria Kudus.

Paul 5
Azas pengsmbangan dan pembinaan kemahatltwaan

1 . Azas Pemerataan, yailu memberikan kesempatan yang sama kepada semua mahasiswa unluk

dapat mengikuti kegiatan kemahasiswaan.

2. Azas Kesetaraan, yaitu mahasiswa dipandang memiliki potensi yang sama untuk dapat

berkembang dalam kegialan kemahasiswaan..

3. Azas Ekuitas, yaitu menerima mahasiswa dalam semua kegiatan kemahasiswaan tanpa

membedakan suku, agama, ras, antar golongan, gender, status sosial, dan politik.

4. Azas Keadilan, yaitu memberikan hak yang sama kepada semua mahasiswa dan memberikan

prlakuan secara sama dan adil.

Pasal 6

Arah Pengembrngan dan Pemblnaen Kemehesitwasn

1 . Pembentukan generasi muda penerus bangsa yang cinta tanah air,

2. Mengembangkan sikap patriotisme, kebangsaan dan @uli tefiadap sesama.

3. Pembentukan pribadi mahasiswa yang beraklak mulia, santun, iuiur, dan bertanggung iawab.
4. Mengembangkan ide dan kratiftas berbasis kearifan lokal.

5. Mengembangkan sikap kepemimimpinan dan mampu keria sama.

6. Mengembangkan sikap yang cinta almamater dan mampu meniaga nama baik almamater.



7. Mengembangkan pr,estasi mahasiswa di tingkat nasional dan intemasional.

8. Memberikan wadah pengembangan minat dan bakat.

9. Menumbuhkan kemampuan mahasiswa untuk berdaya saing.

10, Menumbuhkan semangat belaiar untuk sukses dalam studi.

BAB III
PEHBIT{AAil KETIAHASISWAAT{

Pasal 7

Pembi naan kem ahacisuaan di tin gkat U n iversitas

1. Pembinaan kemahasiswaan ditingkat Universitas dilaksanakan oleh Rektor melalui Wakil

Rektor bidang Kemahmiswaan dan Alumni.

2, Dalam melaksanaakan tugasnya Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Alumni dapal

menunluk dosen sebagai pembirnbing setiap kegiatan kemahasiswaan.

3. Dalam melaksanakan tugasnya Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Alumni dibantu oleh

Sekretariat kemahasiswaan yang be*edudukan di BAAK.

4. Dalam pembinaan kemahasiswaan tingkat Univensitas dapat berkootdinasi dengan tingkat

fakultas dan prugram studi.

5, Pembinaan kemahasiswaan ditingkat universitas dilaporkan dan dipertangung iawabkan

kepada Rektor.

Pasal I
Pembinaan Kemahasbruaan di Sngkat Fakuttae

1. Pembinaan kemahasiswaan ditingkat Fakultas dilaksanakan oleh Dekan melalui Wakil Dekan

bidang Kemahasiswaan dan Alumni.

2. Dalam melaksanaakan tugasnya Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Alumni dapat

memilih dosen sebagai pembimbing setiap kegiatan kemahasiswaan.

3. Dalam melaksanakan tugasnya WakilDekan bidang Kemahasiswaan dan Alumnidibantu oleh

Sekretariat Administrasi yang berkedudukan di Fakultas

4. Dalam melaksanakan pembinaan kemahasiswaan tingkat Fakultas dapat berkoordinasi dengan

Ketua program studi.

5. Pembinaan kemahasiswaan ditingkat Fakultas dilaporkan dan diprtangung jawabkan kepada

Dekan.

Pasal 9

Pembinaan Kemahaeicwaan diti ngkat Program studi

1. Pembinaan kemahasiswaan ditingkat Program studi dilaksanakan oleh Ka. Program studi

2. Dalam melaksanaakan tugasnya Ka. Program studidapat memilih dosen sebagai pembimbing

setiap kegiatan kemahasiswaan.

3. Dalam melaksanakan tugasnya Ka. Program studidapat dibantu oleh Sekretariat Administrasi

yang berkedudukan dipmgram studi.



4. Dalam melaksanakan pembinaan kemahasiswaan tingkat Program Studidapat hrkoordinasi

dengan Wakil Dekan lll.

5. Pembinaan kemahasiswaan ditingkat Prcgram Studi dilaporkan dan dipertangung jawabkan

kepada Dekan.

Paral 10

Bentuk Pembinaan Kegiatan Kemahaslswaan

1. Bentuk pembinaan kegiatan kemahasiswaan adalah berupa bimbingan kegiatan

kemahasisvrraan diluar kegiatan akdemik yang meliputi pengembangan penalamn dan

keilmuan, minat dan bakat, upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa, dan pengabdian

pda masyarakat.

2. Penalaran dan Keilmuan, merupakan bentuk kegiatan pokok yang harus dipenuhi sesuai

dengan tugas utama sebagai mahasiswa. Kegiatan yang dapat memenuhi kebutuhan

penalaran dan keilmuan berupa simposium, sarasehan, seminar, diskusiilmiah, debat ilmiah

dalam bahasa lnggris, lomba karya ilmiah, dan sebagainya.

3. Minat dan Bakat, merupakan bentuk kegiatan pokok yang dikembangkan untuk

meningkatkan keterampilan, apresiasi seni, dan kesegaran jasmani. Kegiatan yang dapat

rnemenuhi kebutuhan minat dan bakat berupa, kegiatan olah r4a, kesenian, media terbitan

kampus, pecinta alam dan sebagainya.

4. Keseiahteraan Mahasiswa, merupakan bentuk kegiatan pokok untuk memenuhi

keseiahteraan jasmanidan rohanisehingga mahasiswa menjadi intelektual yarq berbudidan

bertakwa kepada Tuhan. Untuk kesejahteraan jasmani dilakukan berbagai usaha agar

mencapai kemampuan sofiskills mahasiswa dan menumbuhkan rasa cinta tanah air.

Pualtl
Satuan Kredit Kegiatan dan Preetarl Mahasisua

1. Setiap mahasiswa diharuskan mengikuti kegiatan kemahasiswaaan tergantung minat dan bakat

masing masing.

2. Setiap kegiatan yang diikuti diberikan perhargaan setara dengan satuan kredit kegiatan dan

prestasi mahasiswa,

3. Besaran dan pelaksanaan Satuan kredit Kqiatan dan Prestasi Mahmiswa di atur dalam

peraturan Rektor.

BAB IV

ORGAil ISASI KE}IAHAS KiWAAI'I

Pasal 12

Perryaratan Umum Pengurus Organlcasi Mahasiewa

1. Setiap organisasi kemahasiswaan dilingkungan Universitas Muria Kudus baik ditingkat

universitas, fakultas, maupun program studi berusaha mengembangkan bidang penalaran,

minat, bakat, kegemaran, dan kerohanian secara sinergis.

2. Untuk menjadi pengurus organisasi kemahasiswaan tingkat universitas dipersyaratkan pemah

mengikuti Latihan Kepemimpinan dan Manalemen Mahasiswa atau yang sefenis.



3. Untuk meniadi pengurus organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas dipeayaratkan pernah

mendudukijabatan sebagai pengurus organisasi kemahasiswaan ditingkat program studi.

4. lndeks prestasi kumulatif seoEng pengurus inti suatu organisasi kemahasiswaan dilingkungan

Universitas Muria Kudus, serendah-rendahnya 3,00 dengan skala 4,00.

5. Untuk menjadi pengurus Oganisasi Kemahasiswaan dipenyaralkan telah mengikuti kegiatan

SAPAMABA, ESQ dan LKMM.

6. Untuk menjadi pengurus organisasi kemahasiswaan, dipersyaratkan memenuhi Norma

Akademik dan Etika Kehidupan Kampus Univenitas Muria Kudus.

Paul 13

Organlsasl Kemahadswaan Tingkat Uniyerdtas

l. Bontuk dan Kedudukan

a. Organisasi Kemahasiswaan ditingkat univensitas adalah organisasi kemahasiswaan yang

tugas dan tanggung.iawabnya mencakup tingkat unive6itas.

b. Bentuk Organisasi Kemahasiswaan Universitas Muria Kudus terdiri dari Badan Eksekutif

Mahasiswa (BEM) tingkat Universilas dan Unit Ke{iatan Mahasiswa (UKM).

c. Oganisasi Kemahasiswaan tingkat Universitas Muria Kudus berkedudukan diuniversitas

dan bedanggung lawab kepada Rektor.

2. Tugar, Fungrl, danWeuenang

Badan Eksekutif Mahasiswa tingkat universitas mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang

sebagai:

a. Menyusun rencana kinerja yang diiabarkan dari Pmgram Keria BEM

b. Melaksanakan Rencana Keria BEM.

c. Perwakilan mahciswa tingkat uniwrcitas untuk menarnpung dan menyalurkan aspirasi

mahasiswa, menetapkan garis{aris besar program, dan kegiatan kemahasiswaan

d. Pelaksana kegiatan kemahasiswaan, dan komunikasi anlar mahsiswa.

e. Pengembangan potensi iatidiri mahmiswa sebagai insan akademik, calon ilmuwan, dan

intelektual yang berguna di masa depan.

f. Pengembangan ketrampilan manaiemen bemrganisasi mahasiswa.

g. Pemtinaan dan pengembangan kader-kader bangsa yang berpotensi dalam melanlutkan

kesinambungan pembangunan nasional.

h. Memelihara dan mengembangkan ilmu dan teknologi yang dilandasi oleh norma-norma

agama, akademis, etika, moral dan wawasan kebangsaan.

i. Menjalankan fungsi koordinatifdengan pengurus UKM dan BEM Fakultas.

Unit K€giatan Mahasiswa mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang sebagai:

a. Menyusun rencana kineria yang dijabarkan dari Program Keria UKM

b. Melaksanakan Rencana Keria UKM.

c. Menyelenggarakan peningkalan kemampuan kepada seluruh anggota.

d. Memperlanggung,iawabkan pelaksanaan rencana kineria diakhir masa jabatan.

e. Melaksanakan koordinasi langsung dengan dosen pendamping masing-masing.

f. Menyelenggarakan rapal koordinasi pengurus minimal sekali dalam setiap bulan.



g. Melakukan konsultasi, koordinasi, dan saran kepda dmen pendamping dan pimpinan

univensitas baik secara langsung maupJn tertulis.

h. Wadah penyalunan dan pengembangan minat, bakat, dan kegemaran mahasiswa tingkat

univensitas

i. Pelaksana kegiatan kemahasiswaan sesuai minat, bakat dan kegemaran yang

dilakukan.

i. Sebagai wadah bagi mahasisrra unluk meraih prestasi sesuai bakat dan kemampuanya.

k. Pengembangan ketrampilan manaiemen bercrganisasi mahasiswa.

3. Kepengurusan dan Keanggioban

a. Pengurus organisasi kemahasiswaan tingkat universitas sekurang-kurangnya terdiri atas

seorang ketua, sekretais dan bendahara.

b. Kelengkapan kepengurusan organisasi kemahasiswaan tingkat universitas disesuaikan

dengan tingkat kebutuhan dan keluasan kuianya masing-masing.

c. Untuk menjdi pengurus ormawa tingkat univemitas, mahasiswa minimal telah berada

pada akhir semester empat, memiliki komitmen dan kemampuan yang baik, serta pemah

mengikuti LKMM atau sejenisnya.

d. Keanggotaan organisasi kemahasisvvaan ditingkat univensitas dapat diikuti seluruh

mahasiswa yang terdatarsecara resmidi Univenitas Muria Kudus.

e. Keanggotaan or4anisasi kemahasiswaan tingkat universitas ditelapkan dengan Surat

Keputusan (SK)Rektor,

4. Pemilihan dan Pelantkan

a. Pengurus organisasi mahasiswa tingkat universitas ditetapkan melalui pemilihan dengan

berpedoman pada ADIART masing-masing yang telah disyahkan oleh Rektor dan tidak

bertentangan dengan oryanisasi yang rrcnaungi di atasnya.

b. Proses pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BEM Univensitas dilaksanakan secara serentak

dalam bentuk Pemilu Raya (PEMIRA).

c. Proses pemilihan Ketua UKM dilaksanakan melalui mekanisme yang diatur dalam AD/ART

UKM masing-masing yang telah disyahkan oleh Rektor.

d. Pelantikan organisasi mahasiswa tirqkat universitas diatur ssuai dengan peraturan dan

tatacara yang berlaku di Universitas Muria Kudus,

5. Pembiayaan den Anggaran

a. Pembiayaan dan angganan untuk kegiatan organisasi kemahasiswaan tingkal universitm

dibebankan pada anggaran Universitas Muria Kudus, dan/atau usaha lain yang sah, tidak

mengikat dan dapat diprtanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku,

b. Pengelolaan dan tanggung jawab penggunaan dana dalam kegiatan organisasi

kemahasiswaan harus dapat dipertanggungiavahkan akuntabilitasnya kepda pimpinan

universitas.

6. t*asa Ba}$ dan Fertanggungfawaban

a. Masa bakti pengurus organisasi kemahmiswaan ditingkat universitas maksimal 1(satu)

tahun anggaran dan khusus untuk ketua tidak dapat dipilih kembali.



b. Pengurus organisai kemdraiswaan tirqkd universitas wajib rnempertanggungjayyabkan

keperqurusannya pada drhir masa jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7. Hacam-macam orgmisasi kerna[asi*aan
a. Bdan Eksekuffi Mahreiswa (BEM) Univesitc.
b. UKM Resimen M$asbvra.
c. UKM Pecinta Alan "Arga D&and.

d. UKMSeniKanpus

e, UKM R*ana
f. UKM Forum Mahasiswa lslan
g. UKM Korp Suka Rela PMl.

h. UKM Paduan Suara.

i. UKM iumalistik
j. UKM Olah R4a
k. UKM Persekutuan Mah6i$i,a Krbten Katolik

l. UKM Kcxnunite Mahasbwa Keatif

m. UMK Broadcating.

n. UKM Koper*i Mahasis-wa

Pasal t{
Organisasi kemahasisuaan Ungkat hkultas

1. BentukdanKodudukan

a. Organisasi Kemahaisraan ditirrykatfdrulta adahh organisci kemahaiswaan yang tugas dan

tarqgurryjailenya rnern*up tirghd f*ultr.
b. Bentuk Organissi Kemfisbnaan Fdtultas tediridai Badan Eks€ftulif Mdtaiswa (BEM)

tirqkat Fakultm.

c. Organisasi Kemahaslsram tirqkd f*ultas berkedtdutan di f*uttas dan bertanggung jawab

kepada Dekan.

2, Tugas, Fungsi, dan tYuenang

Badan Eksekutif Mahasbwa tirgkd Fdrultm rnanpunyd trya, furgsi, dan mrwnang sebagai:

a. Menywun rercana kircrra yang dijitbailan dai Pmgram Kerla BEM Fa*ultre

b. Meldrsandtar Rencana Keria BEM Fdruta.
c. Perwakilan mahasls*va ffidf*ultx untuk nenan$Ing dan nenydurkan mpirasi mahcisra,

rerrctapkm gais{ais besar gogram, dan kegidan kem$aiswaan.
d. Pelaksana kegiatan kem$abrvam, dar kornunikmi anH nnhabwa difdrultas.

e. Pergembarqan potensiiatidiil mahcistrasebagaiirsan aftademk, cdon ilmuwan, dan intelektual

yang berguna di mma depaL

f. Pengembargan kahanpilan mauiemen beugar*smi mdnsisva
g. Pembinaan dar pengembagar kader*ader bagsa yaq berpterni dalam nelanjutkan

kesinamburgan pembagunar nasbnal.

h. Untuk npnelihm dm nengembangkar ilnu dar dmologi yang dildai obh normanorTna

agama, akademls, eflta, mord dan warcar lrebangsaal



i. Menjalankan fungsi koordinatif dengan pengurus HIMAPRO dan Kelompok Kajian yang

ada difakultasnya.

3. Kepengururan dan Kmnggdaan

a, Pengurus organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas dilingkungan Univensitas Muria

Kudus sekurang-kurangnya terdiri atas seorang ketua, sekretaris dan bendahara.

b. Kelengkapan kepengurusan organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas disesuaikan

dengan tingkat kebutuhan dan keluasan kerianya masing-masing.

c. Untuk menjadi pengurus organisasi mahaiswa tingkat fakultas, mahasiswa minimaltelah

berada pada akhir semester tiga dan memiliki komitmen serta kemampuan yang baik.

d. Keanggotaan organisasi kemahasisyvaan ditingkat fakultas dapat diikuti seluruh

mahasiswa yang terdafiar di Program studi dalam fakultas yang bensangkutan.

4. Penilihan dan Pdantkan

a. Pengurus organisasi mahasiswa tingkat fakultas ditetapkan melalui pemilihan dengan

berpedoman pda AD/ART masing-masing yang telah disyahkan oleh Dekan dan tidak

bertentangan dengan organisasi yang menaungi di atasnya.

b. Proses pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BEM Fakultas dilaksanakan secara serentak

dalam bentuk Pemilu Raya (PEMIRA).

c. Pelantikan olganisasi mahasiswa tingkat fakultas diatur sesuai dengan peraturan dan

tatacara yang berlaku di fakultas masing'masing.

5. Pembiayaan dan Anggaran

a. Pembiayaan dan anggaran untuk kegiatan organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas

dibebankan pada APBU Universitas Muria Kudus yang dialokasikan untuk fakultas,

dan/atau usaha lain yang sah, tidak mergikat dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Pengelolaan dan tanggung jawab penggunaan dana dalam kegiatan organisasi

kemahasiswaan harus dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya kepada pimpinan

fakultas.

6. ileaa Balrt dan Pertanggun$awaban

1. Masa bakti pengurus organisasi kemahasiswaan ditingkat fakultas maksimal 1(satu) tahun

anggaran dan khusus untuk ketua tidak dapat dipilih kembali.

2. Pengurus ormawa tingkat fakultas wajib mempe(anggungjawabkan kepengurusannya

pada akhir masa iabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

Organieaei Kemahasiswaan Tingkat Program $tudi

1. Bsntuk dan Kedudukan

a. Organisasi Kemahasiswaan tingkat program studi adalah wahana dan sarana

pengembangan diri mahasiswa kearah perluasan wa,vaffm dan peningkatan

kecendekiawan an serta i nteg ritas kepribadian ditingkat prog ram studi.

b. Himpunan Mahasiswa program studi, yang selanjutnya disebut HIMAPRO adalah

Organisasi Kemahasiswaan yang melaksanakan fungsi eksekutif ditingkat program studi.



c. Organisasi kemahasiswaan tingkat program studi berkedudukan di program studi masing-

masing dan bertanggungjawab kepada ketua program studi.

2. Tugao, Fungri, dan Wewenang

a. Menyusun rencana kinerja yang dijabarkan dari Program Keria HIMAPRO

b. Melaksanakan Rencana Kinerja HIMAPRO.

c. Membantu Program studi dalam mengembangkan dan menyebaduarkan ilmu sesuai

bidang ilmu yang didalaminya.

d. Menyelenggarakan peningkatan kemampuan kepada seluruh pengurus yang telah terpilih.

e. Mempertanggungiawabkan pelaksanaan rencana kinerja diakhirmasajabalan.

f. Melaksanakan koordinasi langsung dengan dosen pendamping Prcgram studi masing-

masing.

g. Menyelenggarakan rapat koordinasi pengurus minimal sekali dalam setiap bulan.

h. Melakukan konsultasi, koordinasi, dan saran kepada pengurus Program sfudi baik secara

langsung maupun tertulis.

3. Kepengurutan dan Keanggotran

a. Pengurus organisasi kemahasiswaan tingkat Program studi di lingkungan Universitas

Muria Kudus sekumng-kurangnya terdiri atas seorang ketua, sekrctaris dan bendahara,

b. Untuk menjadi pengurus HIMAPRO, minimal harus telah berada pada akhir semester satu

dan memiliki komitmen seda kemampuan yang baik.

c. Mahasiswa Program studi yang dipandang memiliki kemampuan kepemimpinan dan

mana.jemen dapat dicalonkan menjadi pengurus HIMAPRO

d. Keanggotaan organisasi kemahasiswaan ditingkat Program studi dapat diikuti seluruh

mahasiswa yang lerdaflardalam Program studi yang bersangkutan,

e. Setiap mahasiswa yang terdaftar dalam Program studi yang bersangkutan berhak

menggunakan hak dan kewajibannya,

4. Pemillhan dan Pelantikan

a. Ketua HIMAPRO ditetapkan melalui pemilihan yang tatacara dan mekanismenya

ditetapkan oleh mahasiswa dengan berpedoman pada AD/ART masing-masing yang telah

disyahkan oleh Dekan dan tidak bertentangan dengan organisasi yang menaungi di

atasnya.

b. Pelantikan ketua organisasi mahasiswa tingkat Program sludi diatur sesuai dengan

peraturan dan tata cara yang berlaku di fakultas masing-masing.

5. Pembiayaan dan Anggaran

a. Pembiayaan dan anggaran untuk kegialan organisasi kemahasiswaan tingkat Program

studi/program studi dibebankan pada APBU Universitas Muria Kudus yang dialokasikan

untuk fakultas dan Program studi, dan/atau usaha lain yang sah, tidak mengikat dan dapat

dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Pengelolaan dan tanggung iawab penggunaan dana dalam kegiatan organisasi

kemahasiswaan program studi harus dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya

kepada pimpinan fakultas dan Program studiiprogram studi masing-masing.



6. ilasa Eakd dan Prtanggungjawaban

a. Masa bakti pengurus organisasi kemahasiswaan ditingkat pmgram studi maksimal l(satu)

tahun anggaran dan khusus untuk ketua tidak dapat dipilih kembali.

b. Pengurus organisasi mahasiswa tingkat program studi walib mempertanggung-lawabkan

kepengurusannya pada akhir masa jabatan kepada ketua Program studi.

Paral 16

Konggroc

Konggrcs merupakan Badan Ke(a dari Organisasi Kemahasiswaan (ormara) yang anggotanya

berasal dari penrakilan BEM Fakultas dan UKM

1. Syarat-lyar8t anggota Konggret adalah :

a. Mahasiswa aktif UMK

b, Anggota Konggres tediri dari penrakilan BEM Fakultas dan UKM masing-masing 3

orang, yang difunjuk dan ditugasi dai pimpinan masing-masing perwakilan

2. Tugar dan We*enang Konggrer :

a. Konggres berkewaiiban melaksanakan dan menjujung tinggi asas dan tujuan

Oganisasi Kemahasiswaan UMK dengan tidak bertentangan dengan aturan

perundangan yang berlaku.

b. Konggrcs bed<ewajiban menyusun Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga

(ART) dan Garis-Garis Besar Haluan Keria (GBHK) BEM Universilas.

c. Konggres ikut berkewajiban melakukan pongawasan terhadap jalannya organisasi BEM

Universilas.

Paeal 17

Pdakanarn Keglatan Kemeharlrwaan

I . Setiap kegiatan mahasiswa harus memberikan kesempatan kepada semua mahasiswa

untuk mengembangkan ide dan gagasannya.

2. Setiap kegiatan kemahasiswaan harus memp€fiatikan keseimbangan antara kegiatan

penalaran dan keilmuan, minat dan bakat, kesejahteraan mahasiswa, dan bakti sosial

mahasiswa pada masyarakat sekitar.

3. Setiap program kegiatan kemahasiswaan harus lebih mendahulukan kepentingan

mahasiswa UMK daripada kepentingan pihak lain dan tidak mengganggu perkuliahan.

4. Setiap program kegiatan kemahasisl aaan harus direncanakan dengan baik dan

terperinci dengan selalu memperhatikan dan mendahulukan kepentingan akdemik
serta dapat dipedanggungjawabkan.

5. Setiap program kemahasiswaan harus mempefiatikan dan sesuai dengan sistem dan

aturan yang berlaku di UMK dengan tidak mengabaikan keterliban masyarakat sekitar

kampus.

6. Seliap keglatan kemahasiswaan harus dilaksanakan oleh pengurus organisasi atau

panitia yang ditunjuk rosmi oleh organisasi dalam b€ntuk kepanitiaan.

7. Setiap kegiatan mahasiswa harus dapat meniaga nama baik almamater.



8. Setiap kegiatan mahaisswa harus dapat menjaga ketertiban di kampus dan masyarakat.

9. Seliap kegiatan kemahasiswaan harus dilaporkan secara tertulis yang mencakup

penggunaan biaya hasil kegiatan,

10. Setiap organisasikemahasiswaan yang tidak melaporkan kegiatannya akan dikenakan

sanksi berupa tquran untuk tidak dipe*enankan mengdakan kegiatan baikutnya

Pasal 18

Prosedur pengajuan proposal kegiatan

1. Organisasi Kemahasiswaan menyusun proposal untuk menyelenggaraan suatu kegiatan

2. Untuk &ganisasi ditingkat universitas, proposal di ketahui oleh Wakil Rektor Bidang

Kemahasiswaan dan Alumni

3. Untuk organisasi ditingkat Fakultas, proposal diketahui oleh Wakil Dekan Bidang

Kemahasiswaan dan Alumni

4. Untuk oryanisasiditingkat program studi, proposaldi ketahuioleh Ka. Program studi.

5. Proposalkegiatan diajukan ke Rektor,

6. Kegiatan dapat diselenggarakan apabila sudah mendapat persetujuan Rektor.

Paaal 19

Progodur Pencairan dan Pengelolaan Dana

1, Prcpmal kegiatan yang telah disetujui akan dicairkan dana kegiatannya.

2. Kelua dan bendahara organisasi kemahasiswaan dapat mengambil pencairan dana di

BAAK.

3. Pengambilan dana kegiatan disertai buktitanda terima dana.

4. Ketua organisasi kemahasiswaan menginfurmasikan dana yang cair kepada Pembina

Organisasi Kemahasiswaan.

5. Dana kegiatan kemahasiswaan dikelola dan dibelanjakan dengan penuh tanggung jawab.

6. Setiap akhir kegiatan harus membuat laporan pertanggungjawaban keuangan.

Pasal 20

Pembinaan Preetasi Hahadrwa

1. Pimpinan Universitas, Fakultas dan Program studi harus melaksanakan pembinaan

mahasiswa untuk meraih prestasi ditingkat nasional dan lntemasional.

2. Dalam melaksanakan pembinaan mahasiswa berprestasi dapat menugaskan seo€ng

dosen.

3. Pembinaan mahasiswa beprestasi dilakukan dengan persiapan, pelatihan dan uji coba

yang memadaisehingga mampu bersaing dalam kompetisi atau lomba.

4. Universitas menyediakan sarana dan prasarana untuk pembinaan mahasiswa berprestasi.

5. Dalam pembinaan mahasiswa berprcstasidapat menggunakan pelatih dari luar kampus.

6. Pembinaan mahasiswa berprestasididukung anggaran dalam APBU UMK.

Pasal 21

Etika dan Moral Kegiatan Kemahadswaan

1. Pengurus organisasi kemahasiswaan harus menjuiung tinggi nilai moral dan etika



2. Anggota organisasi kemahasiswaan harus menjunjung tinggi kepribadian yang luhur,

sopan santun, juiur dan bertanggung javab.

3. Kegiatan kemahasiswaan didorong untuk dapat membantu masyarakat yang kesulitan

ekonomi atau terkena bencana.

4. Kegiatan kemahasiswaan harus mengembangkan sikap saling menghormati dan

menghargai.

5. Kegiatan kemahaasiswaan harus meniaga ksatuan dan persaluan.

6. Anggota organisasi kemahasiswaan dilarang melakukan tindak asusila,

7. Kegiatan kemahasiswaan harus diiauhkan dari penggunaan obatobat terlarang dan

narkotika.

8. Kegiatan kemahasiswaan harus dijauhkan dari aksi kekerasan dan tidak

berperikemanusiaan.

9. Kegiatan kemahmiswaan dilarang menganah kepada kegiatan SARA.

10. Kegiatan kemahasiswaan dilarang bemampur dengan kegiatan polilik praktis.

11. Kegiatan kemahasiswaan dilarang mengarah kepada radikalisme dan terorisme.

12. Oganisasi kemahasiswaan dilarang untuk saling mengejek, atau menjelekkan demi

kepentingan kelompoknya,

BAB V

PEI..AYAilAil KEGNTAN KEHAHASISWAAT{

Pasal 22

Sarana dan Pracarana Kegiatan Kemahacitwaan

1. Universitas menyediakan sarana dan prasana k4iatan kemahasiswaan yang memadai

sesuaidengan proiritas dan kemampuan .

2. Universitas menyediakan perlengkapan kegiatan kemahasiswaan.

3. Mahasiswa rnempunyai kewajiban ikut merawat sarana dan prasarana kegiatan

kemahasiswaan.

Pasal 23

Bethtk Pdryrnan llahadrya

1. BAAK bidang kemahasiswaan melayani administrasi kegiatan kemahasiswaan,

dministrasi santunan kesehatan dan administrasi pengajuan beasiswa yang meliputi

Biasiswa Bidikmisi, Beasiswa Yayasan Pembina Universitas Muria Kudus, Beasiswa

Unggulan Kemendikbutl, Beasiswa PPA, Beasiswa Djarum, dan Beasiswa lainnya.

2. PKPA melayani bimbingan karir, pembinaan softskill, bursa keria dan bimbingan konseling

untuk mahasiswa dan alumni.

3. Divisi Bimbingan dan Konseling melayani konsultasi dan konseling mahaiswa yang

mempunyai masalah pribadi untuk sukses dalam studi.

4. Divisi Bimbingan Karir membekali sofBkill yang menunjang karir dan melayani mahasiswa

dalam rnempersiapkan karir.

5. Poliklinik melayani pemeriksaan dan pengobatan unluk kesehalan mahasiswa.

6. Pusat Sistem lnformasi (PSl) melayani mahasiswa dalam memperoleh infurmasi dari dunia

maya.



7. Perpuslakaan melayani mahasiswa dalam akses bahan puslaka baik offline maupun

online.

8. UPT kewinausahaan melayanl mahasiswa dalam kegiatan karirausahaan.

9. Kantor Urusan lntemasional melayani mahasiswa kegiatan penukaran mahasiswa keluar

negeri.

Pmal 2l
Pendanaan Keglilan Kemaharitwaan

1. Universitas menyediakan pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan

didalam APBU UMK.

2. Pendanaan kemahasiswaan m€ncakup kegiatan organisasi, plaksanaan kegialan,

mahasiswa berprestasi, pengiriman delegasi, dan kegiatan laiinya.

3. Pendanaan kemahasiswaan dapat di peroleh dari pihak keliga dengan ket€ntuan tidak

rnengikat dan merugikan mahasiswa.

4. Penggunaan dana dll@*an setiap *hir ksglatan kspada Rektor.

BA8 VI

PEIJUIUP

Paul 25

Pondanaan Keglrtan Kemahrsbwran

1. Keputusan ini bedaku sej* tanggd ditetapkan dorBan ketentuan segala sesuatunya *an ditinlar

kembali dan diperbaiki s€bagaimana mestinya apabila dikemudian hari temyata terdapat

kekellruan dalam keputrEan ini.

2. H+hal yaB befum diatur dalan kepulGan ini *al dlte@kan kemudian dengan Keputrstrl

Rektor.

Ditetapkan di Kudus

Pada tanggal : 11 Februari 2019

.Su yo, H, MS
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