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DENGAI\I RAHMA'T TT]HAN YANG MAIIA ESA
REKTOR UNTVERSITAS MTJRIA KUDUS

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

a. bahwa organisasi mahasiswa Universitas Muria Kudus
merupakan organisasi kemahasiswaan intemal kampus yang

menjadi bagran dari proses pendidikan rmtuk

mengembangkan sofukills mahasiswa melalui kegiatan

kokurikuler dan ekstrakurikuler guna menghasilkan sumber

daya manusia yang berkualitas, rrnggul dan berdaya saing;

b. bahwa dalam rangka pembinaan organisasi kemahasiswaan

di Universitas Muria Kudus, dipandang perlu menetapkan

Keputusan Retlor;

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahu 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahw 2012

tentang Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun

2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan

Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Statuta Universitas Muria Kudus Tahun 2020;

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAI\I REKTOR TENTAI\G POLA PEMBINAAI\I
ORGAIYISASI KEMAHASISWAAI\ IJNTVERSITAS
MTJRIAKTJDUS.
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BAB T

KETENTUAI\T UMI]M
Pasal I

PENGERTIAN
1. Rektor adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi.
2. Wakil Rektor III adalah Wakil Rektor dalam bidang kemahasiswaan.

3. Dekan adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi tingkat Fakultas dilingkungan

Universitas Muria Kudus.

4. Wakil Dekan III adalah Wakil Dekan dalam bidang kemabasiswaan.

5. Ketua Program Studi adalah pemimpin .lan penanggung jawab tertinggi tingkat

Program Studi di fakultas yang ada di lingkungan Universitas Muria Kudus.

6. Organisasi Kemahasiswaan adalah organisasi kemahasiswaan intra kampus yang

merupakan wadah pengembangan implementasi Tri Darma Perguruan Tinggi yang

dibentuk dan atau dibina sesuai dengan peraturan yang berlaku di UMK.
7. Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas selanjutnya disingkat DPMU adalah

organisasi kemahasiswaan tertinggi di tingkat Universitas dalam bidang legislatif.

DPMU dipimpin oleh seorang ketua
8. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas selanjutnya disirykat BEMU adalah organisasi

kemahasiswaan tertinggi di tingkat Universitas bidang eksekutif. BEMU dipimpin oleh

seorang ketua-

9. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas selanjutnya disingkat DPMF adalah organisasi

kemahasiswaan tertinggr di tingkat Fakultas 61a126 lldang legislatif. DPMF dipimpin
oleh seorang ketua

10. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas selanjutnya disingkat BEMF adalah organisasi
kemahasiswaan tertinggi di tingkat Fakultas dalam bidang eksekutif. BEMF dipimpin
seorang ketua.

11. Himp"nan Mahasiswa Program Studi selanjutnya disingkat HIMAPRO adalah wadah

pengembangan profesi dan bidang keilmuan mahasiswa tingkat Program Studi.

12. Unit Kegiatan Mahasiswa selanjutnya disingkat IJKM adalah unit-unit yang

menghimpun mahasiswa dalam satu bidang tertentu ditingkat Universitas.

13. Lembaga Semi Otonom selanjutnya disingkat LSO adalah organisasi kemahasiswaan

yang menghimpun mahasiswa dalam satu bidang tertentu di tingkat Fakultas.

14. Anggota organisasi mahasiswa adalah mahasiswa yang terdaftar di Universitas.

15. Pembina adalah Dosen yang diangkat diberhentikan oleh Rellor/Dekan yang mernbina

dan mengarahkan kegiatan Organisasi Mahasiswa

16. Pelatih adalah seseorang yang ditugaskan oleh Rettor/Dekan untuk melatih
pengembangan ketrampilan mahasiswa unttrk meningkatkan kompetensi dan pencapaian

prestasi.

BABU
ASAS, TUJUAII DAII KEDUDTJKAN ORGAI\IISASI KEMAIIASISWAAII

Pasal 2
Organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Muria Kudus berdasarkan asas

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dilandasi Tri Dharma Perguruan Tinggi.
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Pasel 3
l. Tujuan umum organisasi kemahasiswaan di lingkuagan Univesitas Muria Kudus adalah

menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan kapasitas kemahasiswaannya

berupa aspirasi, inisiasi, atau gagasan-gagasan positif dan lreatif melalui berbagai

kegiatan yang rclefan dengan tujuan pendidikan nasional yang berasaskan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar I 945.

2. Tujuan khusus organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Muria Kudus

adalah:

a Meningkatkan kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, dan sosial mahasiswa

secara komprehensif.
b. Menanamkao dan mengembangkan jiwa kepemimpinan, kemandiri2a dan

kewirausahaan mabasiswa

c. Membentuk lulusan yang kreatif, inovatif, solutif, berkarakter, berintegritas dan

berdaya saing unggul.

d. Meningkatkan prestasi mahasiswa di bidaag Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Kedudukan Orgaaisasi

Universitas Muria Kudus.

Pasal 4
kemahasiswaan merupakan kelengkapan non-struktural pada

BABItr
BENTT]K DAI{ STRUKTUR ORGAI\ISASI KEMAHASISWAAI\

Pasal 5
Organisasi Kemahasiswaan yang diakui dan dibina di Universitas Muria Kudus adalah:

l. Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas (DPM[ .

2. Badan Eksekutif Mabasiswa Universitas (BEluflJ).

3. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (DPNtr).
4. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEIW).
5. Himpunan Mahasiswa Program Studi (HIMAPRO).
6. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).
7. Lembaga Semi Otonom (LSO).

Pasat 6
l. Strukhrr organisasi kemahasiswaan di tingkat Univesitas terdiri atas:

a- Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas (DPMIr.
b. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas @EMU).
c. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).

2. Strukhr organisasi kemahasiswaan di tingkat Fakultas terdiri atas:

a Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (DPMF).

b. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMF).

c. Lembaga Semi Otonom (LSO).
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3. Struktur Organisasi Mahasiswa di tingkat Program Studi disebut Himpunan Mahasiswa

Program Studi GIIMAPRO) yang diberi nama serta alaonim yang menunjukkan ciri-
khas program studi yang bersangkutan.

BAB IV
POLA HUBUNGAI\ ORGAIYISASI KEMAHASISWAAI\

Pasal 7

Pola Hubungan organisasi kemahasiswaan Universitas Muria Kudus meliputi:
l. Rektor dengan DPMU, BEMU, dan UKM mempunyai hubungan yang bersifat

instruktif-

2. DPMU, BEMU, dan UKM dengan Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan mempunyai

hubungan yang bersifat konsultatif.
3. DPMU, BEMU dan UKM mempunyai hubungan yang bersifat koordinatif.
4. Dekao dengan DPI\ffr d,n BEMF mempunyai hubungan yang benifat instruktif.
5. Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dengan DPMF dan BEMF mempunyai hubungan

yang bersifat konsultatif.
6. Ketua Program Studi dengan HIMAPRO mempuayai yang bersifat

instruktif.
7. DPMF dan BEMF dengan HIMAPRO mempunyai hubungan yang bersifat koordinatif

Setiap

1.

)

Pesrl 9
organisasi kemahasiswaan Universitas Muria Kudus berkewajiban:

Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
Wajib memelihara 5xp1s rlen prasaraDa, kebersihan, ketertiban den keamanan

Universitas Muria Kudus.

Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian
Menjaga nama baik dan kewibawaan Universitas sebagai almamater.

Mengamalkan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Menjaga integritas pribadi dan kejujuran intelektual.
Membantu dan tidak menghalang-halangi terselenggaranya kegiatan Universitas baik
akademik maupun non akademik.

J

4
5

6
7

BAB V

HAK KEWAJIBAN DAI! LARANGAI!
Pesd8

Setiap organisasi kemahasiswaan Universitas Muria Kudus berhak:

l. Memperoleh pelayanan administrasi.

2. memperoleh pelayanan ijin kegiatan.

3. Memperoleh bantuan dana kegiatan.

4. Melaksanakan program dan kegiatan organisasi.

5. Menggunakan fasilitas dan atribut Universitas.

6. Mendapatkan pendampingan sleh Pembina
7. Mendapat penghargaan disesuaikan dengan prestasi dan dedikasinya.



Setiap

l.
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8. Disiplin, jujur, Tanggunglawab, kreatif, inovatif, bertanggung jawab dan menghindari

perbuatan yang tercela
9. Menghormati semua pihak demi terbinanya suasana hidup kekeluargaan.

10. Memelihara dan meningkatkan mutu lingkungan hidup kampus.

I l. Mentaati p€raturan yang trerlaku di Universitas Muria Kudus.

Pasel 10

organisasi kemahasiswaan Universitas Muria Kudus dilarang:

Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-

undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Universitas.

Melakukan kegiatan untuk kepentingan dan/atau atas nama organisasi massa.

Berafiliasi dengan organisasi mahasiswa ekstra kampus, partai politik, perusahaan

minuman keras danjaringan penyalahgunaan narkotik4 psikotopik4 dan zat adiktif.
Melakukan kegiatan politik praktis untuk kepentingan partai politik.
Melakukan kekerasan dan pelecehan verbal maupun non verbal dalam semua kegiatan.

melakukan kegiatan yang dapat mencemalkan nama baik dar/atau mencederai reputasi

Universitas

')

3

4

5

6

7

BABYI
PEMBENTUKAN, PEMBEKUAN, DAII PEIIUTUPAAI

ORGANISASI KEMAHASISWAAI\
Pesel 1l

I. Rektor/Dekan dapat membentuk, membekukaa atau menutup organisasi

kemahasiswaan.

2. Pembentukan organisasi kemahasiswaan tingkat Universitas dapat dilakukan oleh

Rehor atau atas usulan perwakilan mahasiswa yang memenuhi syarat kepada Rektor

melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.

3. Organisasi kemahasiswaan tingkat Universitas harus mencerminkan keterwakilan
mahasiswa dari Fakultas yang ada di Universitas.

4. Pembentukan organisasi kemahasiswaan tingkat Fakultas/?rogram Studi dapat

dilakukan oleh Dekan atau atas usulan perwakilan mahasiswa yang memenuhi syarat

kepada Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.

5. Organisasi kemahasiswaan tingkat Fakultas harus mencerminkan keterwakilan

mahasiswa dari Program Studi yang ada di Fakultas.

Pasel 12

l. Persyaratan pembentukan UKM adalah:

a- Keberadaan dan kegiatan UKM harus memiliki peran strategis sesuai dengan

prioritas Universitas untuk mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan
Universitas.

b. Mempunyai kepengurusan dan keanggotaan yang mencerminkan keterwakilan
mahasiswa dari Fakultas di Universitas.

c. Memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
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d. Memiliki perencanaan program kegiatan dan anggaran tahunal
e. Memiliki potensi prcstasi daa reputasi.

2. Persyaratan pembentukan LSO adalah:

a Keberadaan dan kegiatan LSO barus memiliki p€ran strategis sesuai dengan

prioritas Fakultas untuk rrendukung pencapaian visi, misi dan tujuan Fakultas.

b. Mempunyai kepengurusan dan keanggotaan yang mencerminkan keterwakilan
mahasiswa dari Program Studi di Fakultas.

c. Memiliki anggaran dasar dan anggaran rundh r^ngga

d. Memiliki perencanaan program kegiatan dan anggaran tahunan.

e. Memiliki pobnsi prestasi dan reputasi.

Pasel 13

l. Organisasi Kemahasiswaan dapat dibekukan apabila:

a fidsk 6glaksanakan kewajiban organisasi dengan baik.
b. Tidak melakukan rapat tahunan, tidak membuat laporan pertanggungiawaban akhir

kepengurusaa.

c. Terjadi konflik kepengurusan yang tidak bisa diselesaikan secara intemal.
d. Tidak bersedia diaudit dilakr.rkan monitoring dan evaluasi.

e. Melakukan kegiatan yang dapat mencemarkan nama baik dan rcputasi universitas.

2. Pembekuan organisasi kemahasiswaan dapat berlaku selama sisa waknr periode

kepengurusan dan/atau sampai dengan waktu tertentu yang ditetapkan oleh
Rekor/Dekan.

3. Pembekuan organisasi kemahasiswaan dapat dicabut apabila telah memperbaiki
kekurangan atau kesalahan sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ).

Pasel 14

Organisasi Kemahasiswaan dapat ditutup apabila:

a Nfglanggar larangan yang telah ditentukan Universitas
b. Tidak aktif melah*an kegiatan selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

BAB VII
PERSYARATAIi{ PENGURUS DAIY MASA BAKTI

Prsd 15

Pengurus Organisasi kemahasiswaan di lingkungan UMK harus memenuhi syarat-syarat

umum sebagai berikut:
l. Jujur, taaggungiawab, cakap dan mampu memimpin.

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

3. Prestasi akademik baik, sekurang-kurangnya mempunyai 1PK2,75.

4. Pada saat pengusulan berlangsung calon sekurang-kurangnya berada pada semester III
(tiga) sampai maksimal berada pada semester VItr (delapan).

5. Terdaftar aktif sebagai mahasiswa UMK dalam tahun akademik yang sedang berjalan.

6. Telah mengikuti ,len lulus kegiatan SAPAMABA, Pelatihan Pengembangan Softskill
danLKMM.



Prsel 16

l. Masa bakti kepengurusan Organisasi Kemahasiswaan di lingkungan Universitas Muria
gu6u5 56lqma I (satu) tahun.

2. Ketua masing-masing organisasi kemahasiswaan tidak dapat dipilih kembali dalam

organisasi yang sama pada periode berikutnya.

BAB YIII
PEIIIILIHAN RAYA

Pasd 17

l. Pemilihan Raya @EMIRA) dilakukan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan
Mahasiswa Universitas (DPM[D, Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa

Universitas (BEMI , Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Fahltas (DPMF), Ketua

dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMD.
2. Pemilu Raya dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM), diawasi

oleh Badan Pengawas Pemilu Mahasiswa (BAWASLUM), dan apabila terjadi
persengketaan atau perselisihan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilg diselesaikan

melalui peradilan oleh Majelis Banding Pemilu Raya yang beranggotakan semua

Pimpinan Bid*ng Kemahasiswaan Univenitas Mtnia Kudus.

3. Anggota (p[J]v[ tingkat Universitas bedumlah 9 (sembilan) mahasisw4 Anggota
BAWASLUM tingkal Universitas berjumlah 7 (Tujuh) mahasiswa

4. Anggota KPUM tingkat Fakultas berjumlah 7 Clujuh) mahasisw4 Anggota
BAWASLUM tingkat Fakultas berjumlah 5 (Lima) mahasiswa

Pasal 18

1. KPUM, BAWASLIIM di tingkat Univenitas, dibentuk dan disahkan oleh Rektor.

2. KPUM, BAWASLUM di tingkat Fakultas, dibentuk dan disahkan oleh Dekan.

Pesel 19

l. KPIJM tingkat Universl125 rlan lQlly[ tingkat fakultas melakukan kerjasama dalam

rangka melalo.rkan pemungutan suara bersama
2. Pemilu Raya Dewan Perwakilan Mahasiswa dan Badan Bedan Eksekutif Mahasiswa

dilaksanakan pada Bulan Desember setiap tahunnya
3. Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan Pemilu Raya diatur dalam peraturan

teknis.

Pasd 20
l. Pembentukan pengurus bam pada organisasi mahasiswa di luar ketentuan ayat (l) pasal

17, diselenggarakan oleh masing-masing organisasi mahasiswa yang bersangkutan dan

disahkan oleh pimpinan tertingginya dengan berpedoman pada 4p rlan ART masing-
p65ing organisasi mahasiswa

2. Pelaksanaan pembentukan pengurus barrr, sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) pasal 20,
harus pada bulan yang sama dengan pelaksanaan pemilu raya
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BAB TX

DEWAII PERWAKILAI\ MAHASISWA LJMVERSITAS @PMLD
Pasel 21

DPMU mempunyai tugas:

l. Menyusun Garis-garis Besar Program Kegiatan Mahasiswa ditingkat Universitas bersama-

sama dengan BEMU sesuai dengan arah pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan

Visi Misi Universitas.

2. Mengawasi pelaksanaan Garis-garis Besar Program Kegiatan Mahasiswa.

3. Mengevaluasi laporan pertanggungjawaban BEMU.

P$rt22
DPMU mempunyai frmgsi:

l. Aspirasi
2. Legislasi
3. Pengawasan

Prsd23
Dalam menjalankan tugas dan firngsiny4 DPMU bertanggunglawab kepada Rektor.

Pasrt 24

Keanggotaan DPMU:
l. Anggota DPMU terdiri atas mahasiswa yang dipilih ses36 langsung melalui Pemilihan

raya sesuai dengan kuota di masing masing fakultas.

2. Anggota DPMU terdiri atas 15 (Lima Belas) mahasiswa
3. Ketentuan lebih lanjut tentang keanggotaan DPMU diatur dalam peraturan teknis.

Pasal 25

Kepengurusan DPMU:
l. Pengurus DPMU tediri atas ketua, wakil (masing-masing merangkap anggota) dan

anggota pengurus lainnya yang terbagi dalam komisi-komisi sesuai dengan kebutuhan.

2. Kepengurusan DPMU dipilih dari dan oleh anggota melalui rapat pleno anggota DPMU.

Pasrl 26

l. Pengurus DPMU disahkan dan dilantik oleh Rektor.

2. Tata Kerja DPMU ditetapkan dalam rapat pleno anggota DPMU dan disetujui oleh

Rektor.

BABX
BADAIY EKSEKUTIT' MAHASISWA UNTYERSITAS (BEMI'

Pasal 27
BEMU mempunyai tugas menjalankan garis-garis besar program kegiatan mahasiswa di
tingkat Universitas yang telatr disepakati bersama dengan DPMU, sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) pasal 21.

Pasal 28



BEMU memiliki tugas dan fungsi sebagai:

1. Pengembangan lreativitas, daya kritis, keberanian, kepemimpinan serta wawasan dan

msa kebrngsaan mahasiswa-

2. Pengembangan potensi dan kesejahteraan mahasiswa

3. Pengembangan sikap r,nggung jawab sosial melalui kegiatan pengaMian kepada

masyarakat.

Pasal 29
Dalam menjalankan tugas dan fimgsinya, BEMU bertanggung jawab kepada Rektor.

Pesel 30
Kepengurusan BEMU:
l. Kepengurusan BEMU terdiri atas Ketua dan Wakil Ketua dibantu menteri-menteri dan

kelengkapannya
2. Junlah kementerian disesuaikan dengan kebutuhan yang mencakup bidang penalamrl

keitnuan tlan keagemaan, bakat .len minat, kewirausahaan, pemenuhan kesejahteraan

mahasi511r6 ssrta tanggung jawab sosial melalui kegiatan pengaMian kepada masyarakat.

Prsel 31

1. Ketua wakil ketua, dan seluruh pengurus BEMU disahkan dan dilantik oleh Rektor.

2. Tata Kerja BEMU ditetapkan dalam rapat pleno pengurus BEMU.

BAB XI
trNIT KREATIVITAS MAHASISWA (UKM)

Prsel 32

UKM mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinir kegiatan organisasi kemahasiswaan

di tingkat Universitas dalam bidang penalaran, minat dan bakat dan khusus.

Pasd 33
UKM mempunyai fungsi sebagai:

l. Sarana pengembangan kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa di tingkat Universitas
berdasartaa bakat, minat, kegemaran tertentu atau kewirausahaan mahasiswa

2. Sarana pengembangan keagamaan dan sikap tanggung jawab sosial melalui kegiatan

PengaMian kepada Masyarakat.

Pasal 34
Dalam menjalankan tugas dan fi.mgsinya, UKM bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasel 35
Anggota UKM terdiri atas mahasiswa Universitas Muria Kudus yang berminat dan

mendaftarkan diri secara sukarela setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh UKM.

-9-
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Pasal 38
Profil UKM di Universitas Muria Kudus adalah sebagai berikut:

l. UKM Resimen Mahasiswa

UKM ini adalah salah satu unit kegiatan Mahasiswa bermarkas di perguruan tinggi dan

beranggotakan para mahasiswa yang berkedudukan di kampus. Juga termasuk kekuatan

sipil untr.rk mempertahankan negeri sebagai perwujudan Sistem dan Keamanan Rakyat.

Syarat untuk menjadi Ansgota Menwa harus mengikuti prosedur berupa tes fisik dan

mental ideologi serta berbagai bentuk pelatihan di dalam maupun di luar kampus.

2. UKM Mahasiswa Pecinta Alam
UKM ini menampug mahasi5vT6 y611g mempmyai miut dan bakat pecinta alam dengan

berbagai aktivitas olah raga alam seperti, panjat tebing, pendakian gunung, SAR dan

sebagainya Beberapa kegiatan yang dilakukan altara lain mountenering, dayung, arung
jeram, caving (penelusuran gua), SAR diskusi serta kegiatan-kegiatan lain.

3. IJKM Seni Karrpus

llKM ini mewadahi minar dan bakat mahasiswa di bidang kesenian. Bidang ini
menyelenggarakan kegiatan kesenian seperti band, dance, teater dan seni dram4 pop art

dan kesenian lain yang sejenis. UKM Seni Kampus menyelenggarakan acara kesenian

secara intemal dan ekstemal sebagai bentuk apresiasi seni dengan cara yang positif.

Mahasiswa yg terlibat dalam kegiatan kesenian mampu mengembangkan pemahaman

yang lebih baik pada saat kegiatan belajar.

4. UKMRacana
UKM ini merupakan merupakan suatu wadah bagi mahasiswa yang mempunyai minat

dan kegemaran dalarn bideng kepramukaan. Para Anggota Racana dididik dalam

kepemimpinan, kebersamaan, kerjasama kedisiplinan, tanggung jawab dengan

mengikuti event seperti Raimuna dan berbagai kegiatan pengaMian masyarakat.

5. UKM Forum Mahasiswa Islam

UKM ini merupakan unit kerohanian Islam yang memiliki misi menciptakan dan

membina masyarakat kampus agar memiliki integritas pribadi yang utuh dalam

beraqidah dan bersyariat Islam, tanpa meninggalkan kecendekiawanan, intelektualitas

dan moralitas dalam masyarakat kampus. Kegiatan yang dilakukan antara lain berupa

Mentoring Agama Islam untuk mahasiswa baru serta berbagai kajian keislaman lainnya.

6. UKM Korp Suka Rela PMI
KSR PMI organisasi kemanusiaan yang bertumpu pada rasa kebersamaan

dan kenetralan. l-lKM ini dibentuk untuk mewadahi mahasiswa yang tergerak mtuk
menolong sesama manusia dalam berbagai aktivitas seperti pengobatan gratis, aksi donor

Pasal 36
l. Pengrrus UKM terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara dan beberapa ketua bidang sesuai

dengan kebutuhan.

2. Penyebutan terhadap pengurus dapat disesuaikan dengan kekhasan yaag ada di masing
masilg {Jl(lY{.

Pasal 37
l. Pengurus UKM disabkan dan dilantik oleh Rektor.

2. Tata Kerja UKM ditetapkan dalam rapat pleno pengurus UKM yang bersangkutan.
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darah, serta aksi-aksi kemaausiaan lainnya.

7. UKM Paduan Suara

UKM ini dibentuk sebagai wadah serta naungan bagi mahasiswa untuk mengapresiasikan

dan menyalurkan minat dan bakat khususnya di bidang olah vokal atau menyanyi. Di
antara bentuk kegiatan kelompok ini adalah latihan rutin serta ikut dalam berbagai pentas

serta event seperti Sapamaba Wisuda dan pentas lainnya
8. UKM jumalistik

UKM ini merupak"n unit kegiatan mahasiswa yang bergerak dalam penyampaian berita
informasi, kejadian, atau acara kepada khalayak umum. Adapun informasi yang

diberitakan merupakan kegiatan intemal atau ekstemal kampus, di mana menitikberatkan

pada hal-hal yang berubungan dengan mahasisw4 baik secara langsung maupun tidak
langsung.

9. UKM Olah Raga

UKM ini merupakan salah satu Udt Kegiatan Mahasiswa sebagai wadah dari mahasiswa

untuk menyalurkan bakat dibida.g olahraga Mahasiswa juga dapat mengembangkan

bakat olahraganya- Selain itu mahasiswa akan mendapatkan ilmu keolahragaan karena

IJKM olahraga memiliki pelatih yang berpeagalaman di bidangnya. Pada Unit Kegiatan

Mahasiswa Olahraga terdapar beberapa divisi yaitu Karate, Taekwondo, Sila! Futsal,

Voly, Basket, Badminton" Anggar, Tarung derajat Tenis Meja Tenis Lapangan dan

Catur.

10. UKM Persekutuan Mahasiswa Kristen Katholik
UKM ini merupakan salah satu organisasi kerohanian yang anggotanya adalah

mahasiswa yang beragama Kristen .lan Katholik. llKM ini ingin menjadikan para

anggotanya agar menjadi "Garam dan Terang" yang memiliki arti adalah kita harus

memiiliki peran serta yang berguna bagi masyarakat dari manapun itu agar bisa bergerak

dan berdampak bagi semua orilng (Garam), serta kita diharapkan mampu membawa cita

dan kasih diantara setiap orang yang ada didalam masyarakat (terang).

I l. UKM Forum Ilmiah Mahasiswa

UKM ini merupakan wadah yang diikuti oleh pada mahasiswa yang berminat terhadap

penelitian di berbagai bidang. UKM FIMA berupaya menjadi mediator dan fasilitator
dalam pengembangan budaya penelitian di lingkrmgan mahasiswa serta melaksanakan

kegiatan yang menunjang penelitian dan kajian-kajian yang mengarah pada

pembangunan sumber daya mahasiswa.

12. UKM Broadcasting

UKM ini merupakan salah satu unit kegiatan mahasiswa yang bergerak dibidang

broadcasting. UKM ini melatih mengembangkan bakat anggotanya di dunia siamn" mulai

dari membuat scrip! menjadi penyiar hingga memproduksi karya didunia broadcasting.

13. UKM Koperasi Mahasiswa

UKM ini bertujuan kesejahteraan anggota yang professional, tanggutr,

berwawasan luas ikut membina dan mengembangkan gerakan koperasi dalam rangka

pembangunan tatanan perekonomian nasional untuk mewujudkan demokrasi ekonomi.

14. UKM Debat

UKM ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan berbicara

melalui aktivitas debat untuk berkompetisi. UKM Debat memiliki dua divisi yang
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bertanggmg jawab atas cabaag Debat Bahasa Indonesia dan cabang Debat Bahasa

Inggris.

BAB >ilI
DEWAN PERWAKILAI\ MAHASISWA FAIruLTAS (DPMF)

Pasal 39

DPMF mempunyai tugas:

1. Menyusun Garis-garis Besar Program Kegiatan Mahasiswa ditingkat Fakultas bersama-

sama dengan BEMF sesuai dengan arah pengemb"ngan Tri Dharma Perguruan Tinggi
dan Visi Misi Fakultas.

2. Mengawasi pelaksanaan Garis-garis Besar Program Kegiafan Mahasiswa.

3. Mengevaluasi laporan pertanggungiawaban BEMF.

Pasal 40
DPMF mempunyai fungsi:

1. Aspimsi.
2. Legislasi.

3. Pengawasan.

Pasal 41

Dalam menjalankan tugas dan fimgsinya DPMF bertanggungiawab kepada fhkan.

Pasal 42

Keanggotaan DPMF:
l. Anggota DPMF adalah mahasiswa yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan

umum.

2. Anggota DPMF terdiri atas 9 (Sembilan) mahasiswa

3. Ketentuatr lebih lanjut tentang keanggotaan DPMF diatur dalam peraturan teknis.

Pasal 43

Kepengurusan DPMF:
l. Pengurus DPMF terdiri aras ketua, wakil (masing-masing merangkap anggota) dan

anggota p€ngurus lainnya yang terbagi dalam komisi penalaran, keilmuan dan

keagamaan, bakat dan minat, kewirausahaan, pemenuhan kesejahteraan mahasiswa serta

tanggungjawab sosial melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dan komisi yang

lain sesuai dengan kebutuhan.

2. Kepengurusan DPMF dipilih dari dan oleh anggota melalui rapat pleno anggota DPMF.

Pasal 44

l. Pengurus DPMF disahkan dan dilantik oleh Dekan.

2. Tata Kerja DPIvtF ditetapkan dalam rapat pleno anggota DPMF dan disetujui oleh Dekan.
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BAB }ilII
BADAI{ EKSEKUTTF UaSASTSWA FAKIJLTAS (BEMr)

Pasal 45

BEMF mempunyai tugas menjalankan garis-garis besar program kegiatan mahasiswa di
tingkat Fakultas yang telah disepakati bersama dengan DPMF, sebagaimana dimaksud pada

ayat (l) pasal 39.

Pasal 46
BEMF berftmgsi sebagai:

l. Pengembangan kreativitas, daya kritis, keberanian, kepemimpinan serta wawasan dan

rasa kebengs,aan mahasiswa
2. Pengembangan potensi dan kesejahteraan mahasiswa

3. Pengembangan sikap tanggung jawab sosial melalui kegiaran pengabdian kepada

masyarakat.

Pasal 47
Dalam menjalankan tugas dan fimgsinya, BEIVIF bertang$mg jawab kepada Dekan.

Pesal ,18

l. Kepengurusan BEMF terdiri atas Ketua dan wakil ketua dibantu koordinator bidang dan

kelengkapannya-

2. Jumlah koordinator bidang disesuaikao dengan kebutuhan yang mencakup bidang
penalaraa keilmuan dan keagamaan, bakat dan minat, kewirausahaan, pemenuhan

kesejahteraan mahasiswa serta tanggungjawab sosial melalui kegiatan pengabdian kepada

masyarakat.

BAB)ilV
LEMBAGA SEMI OTONOM (LSO)

Pasel 5l)

Lembaga Semi Otonom berfimgsi sebagai organisasi pelaksana kegiatan pengembangan

keterampilan dan minat khusus yang dipiffi pahaslsra dilingkungan fakultas.

Pesal 5I
l. Pengurus LSO terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara dan beberapa ketua bidang sesuai

dengan kebutuhan.

2. Penyebutan terhadap pengurus dapat disesuaikan dengan kekhasan yang ada di masing

masing LSO.

Pasal 49
l. Ketua wakil ketua dan selunrh pengurus BEMF disahkan dan dilantik oleh Dekan.

2. Tata Kerja BEIvtr ditetapkan dalam rapat pleno pengurus BEMF.



Pasal 53

Ketentuan lain terkait LSO diatur oleh masing-masing Fakultas.

BABXV
HIMPI]NAITI MAHASISWA PROGRAM STUDI

Pasal 54
HIMAPRO mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler

mahasiswa khususnya di bidang keilmuan dan profesi sesuai dengan progmm studi yang

bersangkutan.

Pasal 55

HIMAPRO berfimgsi sebagai sarana pengembangan kegiatan ekstra kurikuler mahasiswa

khususnya di bidang keilmuan dan profesi sesuai dengan program studi yang bersangkutan.

Pasal 56

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, HIMAPRO bertanggung jawab kepada Ketua
Program Studi.

Pasal 57
l. Pengurus HIMAPRO terdiri atas ketua, selcetaris, bendahara dan koordinator Bidang.

2. Banyaknya Bidang ditentukan berdasarkan ketentuan yang berlaku yang mencakup bidang
penalaran dan keilmuan dan pengabdian masyarakat dalam mengimplementasikan teknologi

sesuai dengan program studi yang bersangktfian.

Pasal 58
1. Kepengurusan HIMAPRO disahkan dan dilantik oleh Dekan.

2. Tata Kerja HIMAPRO ditetapkan dalam rapat pleno pengurus.

BABXVI
SARANA DAI\i PRASARANA SERTA PEMBIAYAAI{

Pasal 59
Universitas Muria Kudus menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan

organisasi kemahasiswaan.

Pasal 6t0

1. Pembiayaan uatuk kegiaan organisasi kemahasiswaan dibebankan pada anegaran

Univenitas Muria Kudus dan/atau usaha lain ssirin pimpinan perguruan tinggi dan

dipertanggungiawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Penggunaan dana untuk mendukung kegiatan organisasi kemahasiswaan harus dapat

dipertanggungi awabkan.

-L4-

Pasal 52

1. Pengurus LSO disahkan dan dilantik oleh Dekan.

2. TataKe4aLSO ditetapkan dalam rapat pleno pengurus LSO yang bersangkutan.
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BAB XVII
KETENTUAI{ PERALIIIAN

PASAL 61

l. Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan diatur dalam peraturan tersendiri.

2. Pada saat Keputusan ini mulai berlakq semua ketentuan atau peraturan yang

bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku

BAB XVItr
PEI\ruTUP
PASAL 62

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkao, dengan ketentuan apabila dikemudian hari

terdapat kekeliruan ekan diperbaiki sebagaimana 6sstinya

Ditetapkan di : Kudus

Padatanggal : 17 Juli202l

Rektor,

ttd.
Prof. Dr. k. Darsono, M.Si.
NrDN.0011066606
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4. Anip.
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