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PERATIJRAhI
REKTOR LTNIVERS ITAS ]'{trGERI MALAhTG

]-{omm : 1 3lKtrP/tIN 32lI{J\412012

Tc.nfawg

PEDSMAN SRGANISASI KEMAHASI SWAAN
LIF{IYtrRS ITAS hltrGE,ru MALAhTG

REKT*R LI$,IIVHRSITAS NHGERT MALA}TG

bahwa organisasi kemahasiswaan Universitas Negeri Malang perlu
ditata dan dikelola sesuai dengan perkembangan peraturan perundanga-
nndangan yang berlaku;
bahwa peagennbangan kehidupan kemahasiswaan Uaiversitas Negeri
Mala*g adalah besan iotegral dalarn Sistern Pendidikan Nasional
ur*uk membentuk manusia seutuhaya;
bahwa peran Organisasi Kemahasiswaan Universitas Negeri Malang
perlu ditingkatkan dalam rangka membentuk manusia Indonesia yang
cerda$ berkarakter luhur dan berdaya saing tinggi;
b*hwa dalam rangka pngembangan diri rnahasiswa pada bidang
penalaran dan keilnnuan, bakat-mi$at dan kegemaran, organisasi dan
kepemimpinan, kesejahteraan serta kepedulian sosial, maka diperlukan
Pedoman Organisasi Kemahasiswaan Universitas Negeri Malang;
bahwa sehubungan dengan huruf a s.d. d, perlu menetapkan Peraturan
Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pedoman Organisasi
Kernahasiswaafr Univer$itas Negeri Malang.

Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
78, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2003
Norner 7801);
Undang-Undang No. 12 tahun 2Sl2 tenteng Pe*didikac Tinggi
(LerrkanNegara Republik Indotresia TaFrun 2S12 Nomor l5B,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
5336);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor l7 Tahwr 2Ol0
tentang Pengelolaan Pengelelaan dan Penyelengger€En Pendidikan
(Lembaran Negara T*un 2010 Noma,r 23, Tambahaa Lernbaran
NegaraNomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
PemerintahNomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Republik IndonesiaNomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dalr Penyelonggaftran Pendidika* {Lernbaran Negara
Repubtik Indonesia Tahun 2010 Non:or I12, Tarnbalran Lernbaraa
Negara Republik In&nesia Narnsr 5t 54
Keputusan Mendikbud No.l55/O/1998, tentang Pedoman Umum

g.
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n
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4.
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Memperhatikan :

Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
Keputusan Presiden R[ Nomor lszlwzarc tentang pengangkatan
Reklor Universitas Negeri Malang;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebrdayaa* RI Nomor 3tl rahun
20tr2 tentang organisasi dan Tata Kerja universitas Negeri Malang;
Peratwan Me#eri Pedidikarr dan Kebud*yaan RI Nermtr7l Talftm
2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang.

Rapat Bidang Kemahasiswaan tanggal 7 dar. 11 Oktober 2012,
Rapat Pimpinan Universitas Negeri Malang tanggal23 Ncpnber
2t72

Menetapkan

MEMUTUSKAN

Perattrran Rektor tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan Universitas
Negeri Malang.

BAB I
KETENTUAI\I UMUM

Pasal I

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Pedoman Organisasi Kemahasiswaan Universitas Negeri Malang adalah penjabaran

keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 0155ru/199g
tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Pergrruan Tirggt; ya,ng memuat
pokok-pokek penyelenggaraan organisasi kematrasiswaan di linghmgan-Universitas Negeri
Malang"

2. Univereitas Negeri Malang yang selanjutnya disingkat dengan Ulll adalah perguruan tinggi
yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia y*t
berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik trndonesia.
Rektor adal*h Rektor Urdvemitas Negeri Malang.
Wakil Rel*cr Bidang Ker*a]rmiswaan dan Atun]ni dalah Wakil Relrter yang ffir*ryin
dan menjabarkan kebijakan Reklor di bidang pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan
dan alumni.
Dekan adalah pemimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian ,tanpengabdian kepada
maryarakat; membina tmaga kepndidikan, ma&*sisua, dan teraga e*ni*smsi fafunas.
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni adalah \I/ekil Be&m ya*g rnemimpin
dxr rneniahrkan kebijakm Dekftr dalan bidarg penrbinaan dan pengerrbffigar
kemahasiswaan dan alumni di tingkat fakultas.
Organisasi kemahasiswaan yang selanjutnya disebut ormawa adalah wahana dan sarana

diri nrahasis,wa Universitas Negeri Malang dalam bidung ekstralcwihder,
rnetrcaktrlp aspk penalaran-keilmua:r, bakat-minat-kegemaan, kepemimpimn dan
cryacisasi, kesjahtmarl dan kepedulian ssial,
Dewan Perwakilan Mahasiswa yang selanjutnya disingkat DPM adalah ofinawa yang
berfirngsi sebagai lembaga legislatif dan perwakilan mahasiswa di tingkat universitas.

5.
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15.

trI.

12.

14.

Badan Eksekutif Mahasiswa yang selanjutnya disingkat BEM adalah onnawa yang
berfungsi sebagai lembaga eksekutif di tingkat universitas.
Unit Kegiatan Mahasiswa yang selanjutnya disingkat UKM adalah oilnawa yang berfungsi
sebagai pelaksana pengennbangan baka#minat{kegemaran&erohanian&eagamaan
mahasiswa tingkat universitas.
Dewan Matrasiswe Fakultas yang selqiu&rya disingk*t DMF adalalr srmaw{} ytrrg
berfungsi sebagai lembaga legislatif dan perwakilan mahasiswa di tingkat fakultas.
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disingkat BEMFA adalah onnawa
yang berfu*gsi sebagai lemb*ga eksekutif di tingkat fakultas_
Himpunan Mahasiswa.Irmsm yang selanju&rya disebut HMJ adalah ermawa ya4g
brfilngsi sebagai badsft ekse.kutif di tingkatjrntrsan.
Himpunan Mahasiswa kogram Studi yang selanjutnya disingkat HMPS adalatr ormawa
yang berfirngsi sebagai badan eksekutif di tingkat progr:lm studi setara jurusan yang
keberadaannya di bawah koordinasi langsung fakultas.
Garis Besar Program Kerja yang selanjutnya disingkat GBPK adatah pedeman yang rnemuat
kebijakan dan prcgrarn yang dinrmuskan oleh lemkge legislatif tmtuk dijadikan acuan oleh
badm eksekutif.
Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU adalah badan yang dibentuk oleh
lembaga legislatif, diletapkan dengan surat keputusan reldor untuk tingkat universitas, dan
oleh dekan untuk tingkat fakultas yang bertugas menyelenggarakan pemilu ruya.

BAS Itr
T}ASAR, TUJUANO BAN ARAH

Pasnl 2
*rrnawa uh{ harus herdasar,kan:

Pancasila;
tlndang undang Dasar Nsgara RI Tahun 1945;
Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
Bhinneka Tunggal lka,

Pa*aI 3

Pengembangan Kemahasiswaan {JM bertuj uan:
Mengembangkan kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan visi dan misi uM.
Meningkatkan kemampuan mahasiswa di bidang penalaran dan keilmuan, bakat-minat-

kepmirnpinan dan organisasi, kesejahteraan, dm ke$utiansosial agar
brkarakter luhtlr, berprestasi dan berdaya saing tinggi Masarlean pda kaidah akademik"
rnoral, etika dwr kepentingan masymkat.
Meningkatkan kualitas program serta sarana prasarana penunjang kegiatan kemahasiswaan.

Pasd4

Pengernb*ngm Ormawa UM diarahkan pada:
a. Pemberian pengalarnan belajm praktis dalam mengelola kegiatan kemahasiswaan

berdasarkan tata nilai kehidupan masyarakat ilmiah dan

16.
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b' Pengembangan seluruh aspek potensi diri mahasiswa dilakukan agar mahasiswa lebih
menguasai ilmu pengetahrrdn, teknologi, dan seni; berjiwa mandii, tangguh, disiplin, kreatif,
dan penuh pengabdian; bersikap jujur, santun dan saling menghargai, ,&u tertanggrrngjawab terhadap masa depan univwitas, b*g*u, dan negma

ArrccARAN TIASAR DAFI *J##ttv RUMAH TANGcA {Ar}/ARr)

P*saI 5

{l} onnawa harus meryifki angealq DasarlAnggaran Rt$nah Tangga {ADiART} sebagai
pedoman dalam menjalankan fungsi organisasi. eo-' \-

(2) AD/ART ormawa disusun dan disahkan dalam forum pengambilan keputusan tertinggi
Ormawa

(3) ADIART omrawa dryat ditiniau kunbali nnetalui pengambilan keputusaa tertinggr
ormawa dengan rnemprtirnkrgkan aspiresi dan kondisi y*g &*"*u*g Sa s*at ittr-

{4} ADIART ormawa tidak brtentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam pedoman
ormawa uM, serta peraturan perundang-undangan lain yang iebil tinggi.

(5) AD/ART orrnawa harus memuat secara eksplisit dasar dan asus orr"iiuu sebagaimana pasal
2 (dw)

(6) ADIART ormawa ditetapkan dergan surat keprtusan Rektor.

BAB IV
BENTUK DAN NAMA ORGAMSASI KEMAHASISWAAN

Pasal6

Bentuk ormawa uaiversitas Negeri Malang tsdiri dari ormawa per-nerictaha* hdahasiswa(OPM) dan OrmawaNon pemerintahan Mahasiswa (ONPM)

Pasal 7

Nama orrnawa Pemerintahan Mahasiswa uM terdiri atas:
a- Dewan Perwakilan Mahasiswa (DpM)
b. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM);
c. Dewan Mahasiswa Fakultas (DMF);
d- Badan Eks€kutif Malusiswa Fakultas (BEMFA);
e. Himpunan Ma&rasiswa Jrrusan (HMD; dan
f. Himprman M*asisr*aProgram Studi {Hh{pS}

Pasal S

Narna OrmawaNon Pemerintalran Mahasiswa UniversitasNegeri Malangadalah UnitKegiatan
Mahasiswa (UKM)
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BAB V
KEDUDUKAN, F'UNGSI DAI\ TANGGUNG JAWAB

Pasal 9

Ormawa UM berkedudukan di Universitas Negeri Malang.

Pasal l0

Onnawa UM mempunyai fungsi:
a' Perwakilan mahasiswa ilrir{ untuk 

-menampung dan menyalurkan aspirasi matrasiswa,menetapkan BPK, dan kegiatan mahasiswa;
b. Pelaksana kegiatan kemahasiswaan;
c. Wadah komunikasi antar mahasiswa;
d' Pengembangan potensi dan jati diri mahasis'wa sebagai insan akademis, calon ilmuwan, dan

!*telelrt*al yang berguna di masa depan;
e' Penganbangarlplatihan keterampilan o:gryrsryt, manajemen, dan kepernimpinan mahasiswa;f' Pembinaan dan pengembangan kader-liader bangsa'yang berpotensi oat'*,, pembangunannasional yang berkelanjutan; dan
g' Memelihara dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, minat dan bakat, sertakegemaran' yang dilandasi Esrma-nonna agarna, akademis, etika, moral, nitai luhur danwawas€m kebangsaan.

Pasal l1

(1) ormawa tingkat universitas bertanggung jawab kepada Rektor yang dalam pelaksanaansehari-hari di bawah $rakil Rektor gidang Kemah*i;* dan Arurnni.(2) ormawa dn*at-tryrys bertanggung jawab kepada Dekan y*e ;iuksag:lan sehari-haridilaksanakar,r wakil Dekan Bidang Kernahasiswasn dmr Alumni.
(3) ormawa tingkat jurusan atau program studi setara jurusan bertanggung jawab kepada Dekanyang pelaksanaan sehari-hari dilaksanakan wakil oetcan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.

Pasal 12

f.*T:iff"*.*ggungiawaban 
ormawa rnengikuti ketentum Fr&fi]ran g*rrctmg-urdmgan

BAB VT
KEPENGURUSAN' KEANGGOTAAFT, DAN MASA BAKTI

Pasal 13

(l) Kepengurusan ormawa uM terdiri dari Pengurus Harian dan pengu*ls Bidang.(2) Ketua tidak boleh menjadi pengurus oilnawa yang sarna pada padi *u u*ni krikutnya.
{3) Pen$rus Harian tidak diprtorehk* *"*giupjabataapad* o,,ou** y*g r"i"-(4) Pengunrs ditetapkan melalui pemilihan yang tata cara dan mekanismenya diatur berdasarkanperaturan yang berlaku.
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Pasal 14

Pengurus Ormawa (OPM dan ONPM) UM dipersyaratkan:
a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. loyal terhadap UM;
c. tidak pernah dan atau tidak sedang menjalani sanksi akadernik;
d. berstatus sebagai mahasiswa aktif sampai akhir masa jabatannya;
e. minimal semester III maksimal semester VI; 1.'

f. telah mengikuti kegiatan PKPT atau sebutan lain mtuk itu;
g. telah mengiktrti latihan kepemimpinan da* manajemen matrasiswa (I,KMM) atau latihan

kepemirnpinan" manajemen dan organisasi (LKMO) dengan bukti sertifikat/piagam; dan
h. tidak mengalami kesulitan dalam bidang akademik yang ditandai dengan pencapaian IPK

minimal 3,00 (tiga koma nol nol).

Pasal 15

(l) Keanggofeaa onffrwa selain UKM pda masing-n*esicg tingk*t delah sehggh r*ahasiswa
yang terdaftar dan masih aktif dalam kegiatan akademik.

(2) Keanggotaan UKM adalah mahasiswa UM yang terdaftar, masih aktif dalam kegiatan
akademik dan mendaftar sebagai anggota UKM yang trersangkutan-

Pasnl 16

Masa bakti pengurus ormawa selain UKM KOPMA maksimal I (satu) tahun, terhitung sejak
tanggal ditetapkan sampai dengan 3l Desember tahun berjalan.
Masa bakti pengurus UKM KOPMA maksimal 2 (dua) tahuru terhitung sejak ditetapkan
sampai dengm 3I Desembertalnrn berikutrya.

BAB YII
PENDAFIAAN

Pasal l7

(1) Pendanaan kegiatan eflnawa dibeba$kan kepda angg;affi$ UM dadatau usaha lain seizi*
Rektor UM.

(2) Penggunaan dana sebagaimana disebut pada ayat (1) harus dipertanggungiawabkan
berdasarkalr peraturan angan yang berlaku.

BAB VIII
DEWATI PERWAKTLAIY MAHASISWA (DpM)

Pa*d 18

DPM adal& Ormawa sebasai lernbagn legislatif darl prwakilan mahasisra di tirgkat turiversita

a.

b.

h
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Pasal 19

DPM berfungsi sebagai:
a. Perumus ftsrma dan kriteria pnyelenggaraan ormawa UM;
b. Forum kornusikasi antar ormawa;
c. Penyalur aspirasi mahasiswa;
d. Penyusun dan penetap GBPK Ormawa;
e. Pengawas dan pengevaluasi kegiatan ormawa; dan
f. Perumus substansi hukurn pcsitif yang ditetapkau untuk menjaga dan menegakkan ncffna

maap$n etika berorganisasi. .

Pasal 20

DPM memiliki tugas:
a. rnerurnuskan nofina-rrorma yang harus dipatuhi oleh Orrnaw*;
b. menyusun dan menetapkan anggaran dasardan anggman rumah tangga (AllART);
c- rnenetapk*n GBPK;
d. mengesahkan progftrm kerja BEM;
e. membentuk KPU tingkat universitas;
f- membent* panitia PengawasPemilu tingk*t Universitas;
g. mengesahkan ke.tua BEM berdasar suara terbanyak hasil pernitu raya;
h. melakukan interpretasi terhadap praturan jika terjadi konflik pemehffiran antar or,rnawa;i' melakukan hak uji materi terhadap produk hukum yang dibuat ormawa dan hasil pemilu raya;

dan
j. melakukan tindakan yuridis terhadap personal pengurus atau ormawa yang melakukan

penyimpaugaa terhadap Fratwae yang berlaku.

Pas*l 21

DPM memiliki wewenang:
a. melal$kan seleksi terhadap calon anggota Kpu tingkat universitas;
b. meyelenggarakan kongres sebagai wujud kedaulatan tertinggi organisasi mahasiswa"

rnengesahkan AD/ART organisasi mahasiswa;
c, mengawasi pelaksanaan ADIART;
d. mengesa,hkan GBPK;
e. meminta pertanggungiawaban BEM atas pelaksanaan GBpK;
f. mengusulkan pemberhentian Ketua BEM apabila dinilai tidak mampu melaksanakan tugas

sebagaimana rnestinya; dan
g. menyelenggarakarr persidangantdait dengan fuEgsi pdikatif.

Pasal 22

Keanggotaan DPM terdiri atas:
(1) satu onug senator yang mendapatkan $rara terbanyak di rcasing-nnasing jrrusan atau

prograrn studi setara jtrmsan pada pmitu raya
(2) apabila ayat {t} tidak terpn*bi, mak& leeua HMJ d*n ketrl& HMPS ftrpiHh bel** menug*si

satu orang sebagai senator yang memiliki kewajiban dan hak yang sama dengan senator hasil
pemilu raya.
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Pasal 23

Kepengurusan DPM diatur sebagai berikut :

{t} Pengurus DPM terdiri atas Pengurus Haian dan Pengurus Bidang"
(2) Pengurus Harian terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara.
(3) Pengurus bidang terdiri dari ketua sekretaris, dan anggata"
(4) Pembagian bidang disesuaikan dengan ruang lingkup kegiatan kemahasiswaan.
(5) Kepengurusan DPM mencerminkan keterwakilan mahasiswa Fakultas.

{6) Kepengurusan DPM ditetapkan dengan surat keputusan Reklor.
P*satr 24

DPM dalarn rneleksanakan tugasdan wewmrafignya nrernpnryai lrak:
a. Interpelasi, yaitu meminta keterangan kepada Ketua BEM dan komponen Ormawa lainnya;
b. Angket, yaitu melakukan penyelidikan dan menggali aspirasi mahasiswa;
c. Petisi, yaitu mengusulkan kegiatan kepada Ketua BEM dan komponen Ormawa lainny4 dan
d. Menyatakan pendapat.

P*s*I 25

Setiap anggota DPM bed<ewajiban meqialankan fungsinya sebagai lembaga perwakilan mahasiswa
serta tunduk kepada aturan yang berlaku.

Pasal 26

(1) Pada akhir masa balci, DPM menyampaikan laporan pertanggungiawaban kegiatan.
(2) Laporan pertanggulgiawaban yang telah disahkan dalam forum sidang umum disampaikan

kepadaReltor.

BAB IX
BADA|{ EKSEKUTIF MAHASTSWA (BEM)

Pasal 27

BEM adalah Ormawa sebagai lembaga eksekutif di tingkat trniversitas"

Pasal 28

BEM memiliki fungsi:
a. Sebagai koordinator kegiatan kernahasiswaan tingkat universitas; dan
b. Sebagai pelaksana GBPK.

Pasal 29

Dalam melaksanakan fungsinya, BEM berfugas:
a. Menjalankan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan ormawa;
b. Menyusun dan melaksanakan program kerja tahunan krdasarkan GBFK; dan
c. Menyampaikarr lapomn tertulis scaraperiodik kepada DPM minirnal 3 bulan s€kali dalalr

persidanga:r yary diselnngserakaq u$tuk keperluan itu.
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Pasal 30

BEM memiliki kewaj iban:
a- Menyampaikan rencana program kerja tahunan kepada DpM;
b- Menjabarkan secara lebih operasional GBPK y*g t*tut ditetapkan oleh DpM;
:- fulenunmkan produk hukum yang dikeluarkan otreh DPM dalan beutuk peraturan BEM;d. Melaksanakan amanat DpM yang dirumuskan dalam GBpK; dane- Menyampaikan laporan kerjanya tiap 3 bulan sekali kepada DpM.

Pasal3l

Kepengurusan BEM diatur sebagai berihfi :
(1) Kepengurusan BEM mencerminkan keterwakilan mahasiswa Fakultas.
(2) Pengurus BEM terdi{ atas pengurus Harian dan pengurus Bidang.
(3) Pengurus Harian terdiri atas ketua, wakil ketua r*J-t*i", bendiara atau sebmtan lain untukitu.

!11 l*g* bidang terdiri dari kordinatcr, selrretaris, dan anggcta atau sebutan lain rmtuk itu.(5) Pembagian bidang disesuaikan dengan ruang lingkup kegiatan kemahasiswaan.
(6) Kepengurusan BEM ditetapkan dengan s*at t 

"prrGan 
Rektor.

PasalS2

Ketua BEM dipilih berdasarkan $xlra terbanyak melalui pemilihan umtlrn (pernilu) rayasecara langsungo umJm, bebas, jujur dan adil (luber jurdil).
Pengesahan ketua BEM dilakukan oleh DpM dalam forum sidang umum.
Penyusunan personalia kepengurusan BEM medadi hak ketua gElsl teqpilih.
Kepngunrsan BEM ditetapkan dengan surx teputusan Rektor.

Pasal 33

(1) Pada akhir masa bakti, BEM menyampaikan laporan pertanggungiawaban-
(2) Itryoran pertanggtmgiawaban pada ayat (1) disampaikan tcryaea[ener setetatr disahkan

dalam kongres sebagaimana dinraksud dala*r pas&l 2l hunf b-

BAB X
DEWAN MAHASISWA FAKULTAS (DMF)

Pa*al 34

DMF adalah Orrnawa sebagai lembaga legislatif d*n perwakila* mahasiswa di tingkat fak*ltas.

Pasal 35

DMF memiliki fimgsi:
a. sebagai penxnus nsnna dan kriteria penyelenggaraan ormawa fbkultas;

{2)
(3)

{4}
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b" sebagai forum komunikasi antar orrrlti\eq
c. sebagai penyaltn aspirasi mahasiswa;
d. sebegai p€nytrsuo danpenetap GBPK ormawa di fakultas;
e. sebagai pengawas dan pengevaluasi kegiatan onnawa di fakultas; dan
f. sebagai p€rumus substansi hukum positif yang ditetapkan untuk menjaga dan menegakkan

nonna maupun etika berorganisasi.

Pas*l 35

DMF memiliki tugas:
a. merumuskan norrna-normayang berlaku dalam melaksanakan kegiatan onnawa;
b. menetapkan anggaxan dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART);
c. menetapkan GBPK untuk Ormawa frkultas;
d. membentuk KPU tingkat fakuttas;
e. mengesahkm kehla BEMFA btrdaser susra te*anyak hasil pemikr raya;
f. melakukan interpretasi terhadap peraturan jika terjadi konflik pemalraman antar ormawa

fakultas;
g. melaksanaken hak uji rnateri terhadap peraturan, hasil pemilu dan peraturan di bawatrnya;

dan
h. melakrkan tirdakan yuridis kepada personal pengurur ataupun lenrbaga terhadap

penyimpangan perundang-rurdangan yang bertaku.

P*sal 37

DMF memiliki wewetumg:
a" melakukan wleksi terhadap ealon anggota KPU tingkat Fakultas;
b. meyelenggffikan konf,erensi sebagai wqiud kedaulatan tditlggi crgmisasi mahasiswa;
c. mengesahkan ADIART Ormawa fakultas, mengawasi pelaksanaan AD/ART;
d. mengesahkan GBPK;
e, nreminta awaban BEMFA atas pelaksarunn GBPK;
f. ft€ngusulkru pembe*rentianKefuaBEMFA apabila dinilai tidak manrrpnrmelaksnakan

tugas rebaggirnma mestinya; dan
g. menyelenggarzkan ter{<ait dergan ftngsi yudftang

Pasal 38

Keanggotaru DMF diatur sebagai berikut:
(1) jumlah mggota DMF miniulal 9 ormg maksimat 15 orang,
(2) anggota DMF adalah senator perwakilanjurusan dan program studi setarajunrsan sesuai

hasil pemilihan di jurusan dan pogram shrdi masing-maslng pada pomilu raya.
(3) apabila junfah senator hasil pemilihan belum memenuhi quota, maka ketua HMJ dan ketua

HMPS terpilih be*ak menugaskan senator dengan jumlah yang $ama unt$k qr*sing-Fa$ing

HIvf,I dan HMPS.

Pasal 39

Kepengurusan DMF diatur sebagai berikut:
a. Kepnggrusan DMF me,ncerminkan keterw*ilan rcalusiswa Jr.xusau fu hdi setarajurusau"

I

"-J
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b. Pengurus DMF terdiri atas Pengurus Harian dan Pengurus Bidang.
c Pengurus Harian terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara.

d. Pengurus Bidang terdiri dari ketua sekretaris, dan anggota

e. Pembagian bidang diresuaikan dengaa ruang lingkup kegiatm kernahasiswaan.

f. Kepengurusan DMF ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.

Pasal 40

(t) Pada akhir masa bakti, DMF berkewajiban membuat laporan pertanggungiawaban.

(2) Laporan pefiang$rngiawab*a pada ayat (1) disampaikan kepada Dekan setelah dimtrkan
dalarn konferensi.

BABXI
HAIIAN HKSHK[jTTF MAI{ASISWA FAKULTAS {BEITf;FA}

Pasal 41

BEMFA adalah Ormawa sebagai lembaga eksekutif di tingkat fakultas.

Pasal 42

BEhfFA memiliki funesi :

a. sebagai koordinator kegiatan kemalrasiswaan tingkat fakultas; dan

b. sebagai pelaksana GBPK fakultas.

Pasal 43

Dalam melaksanakan fungsinya BEh{FA memiliki tug*s:
a. melaksanakan program kerja tahunan yang dijabarkan dari GBPK fakultas; dan
b. menjalankan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan oflnawa di tingkat fakultas.

Pasal 44

(1) Kepengunrsaxr BEMFA menee,rurinkan keterwakilan mahasiswa Fs$saft dan prod; gara
jurusan.

(2) Pengurus BEMFA terdiri dari Pengurus Harian dan Pengurus Bidang.
(3) Pen$rus Harian terdiri atas ketu+ sekretmis, bendahara atau sebutan lain untuk itu.
(4) Pengprus Bidacg terdiri atas kordinator, sekretaris, dan anggota atau sebutan lain urctft itu.
(5) Pecrbagian bidang disesuaikan dengan ruang lingkry kegidan ke,malssiswaan-
(6) Kepengurusan BEMFA ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.

Pasal45

(l) Ketua BEMFA. dipilih berdasarkan suanr terbanyak melalui Fneilihaq umunn {perrilu raya)

sec&ra langsung umulq bbas, jujur dan adit $uberjurdil).
{2} Pengesalen ketue BEMFA dilahkffi oleh DMF dalatn fowr k@f€r@si"
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(3) Penyusunan personalia kepengurusan BEMFA men$adi hak ketua BEMFA terpilih.
(4) Kepengurusan BEMFA ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.

Pasd 46

(1) Pada akhir roasa baldi, BEMFA be*ewajiban membuat laporan @a*gg$qgiaa&ben-
(2) Laporan pertanggungiawaban pada ayat (l) disarnpaikan kepaAa ne[an'setelah disahkan

dalam sidang konferensi.

" BAB XII
rrrMprlNAt{ MArrAsrswA JURUSAI\I @{4

Pasal 47

HMJ adalah Ormawa sebagai badan eksekutif di tingkat jurusan.

P**al 48

HMJ berftlngsi sebagai perencana dan pelaksana progam kegiatan kemalasiswaan di tingkat
JUruSao.

Pasel 49

Dalam melaksanakan fungsinya, HMJ bertugas:
a. lv{embuat perencanaan program kegiatan tahunan sesuai karakteristik jurusar dan

memperhatikan GBPK Fakultas; dan
b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan program kerjatahunan-

Pasd 50

(1) Kepengurusan HMJ terdiri atas pengurus harian dan pengunrs bidang.
(2) Pengurus Harian terdiri atas ketua" sekretaris, dan bendahara; atau seluun lain untuk itu.
(3) Pengurus Bidang terdiri atas ketua sekretaris dan anggota; atau sebutan lain untuk itu.
(4) Jumlah Bidang ditetapkan Masarkan kebutr:trm.
(5) Ketua HMJ dipilih rnelalui pernilu raya.
(6) Kepcngrusm Filr4} ditetapkan dengan swat Keptrttrsan Dekm.

Pasal 51

(t) Pe akhirnasa ba*ti, HMJ Mewqiiban membuat laporan prtangeqngiawaban.
(2) Laporan pertanggungiawakn @a ayat (1) disampaikan kepada bkan setelah disahkan

dalarn foffllll rnahaqiswa jnrusan.

Pasel 52

{1} Setiap HMJ dibina *lehPmdamping HMJ.
{2} Fendamping Hh{J diajukan *leh ketua jurusan
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(3) Masa bakti Pendamping HMJ adalah satu tahun dan dapat diajukan kembali.
(4) Pendamping HIvIJ ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

BAB XIII
HIMPUNAIII MAIIASISWA PROGRAM STUBI (RfPS}

Pasal 53

HMPS adalah Ormawaseb-g"i b@eksekutif di tingkatprogram studi setarajurusan yang
keberadaannya di bawatr koordinasi fakultas"

P*s*l 5*

HMPS berfungsi se$agai perencana dan pelaksana progfilm kegiatan kemahasiswaan di tingkat
program sfudi setara jurusan.

Pa*aI 55

Dalarn melaksanakan fungsinya HMPS bertugas:
a. Membuat perencana:n program kegiatan tahunan sesuai karalteristik progrirm studi

berdasarkan GBPK Fakultas; dan
h Melaksan*an kegiatau se$uai dengna program kerja tahrman.

Pas*l 56

(1) Kepengunrsan HMPS terdiri atas pengurus harian dan pengurus bidang.
(2) Pengurus Harian terdiri atas ketua" selretaris, dan bendahara; atan sebum lain untsk itu.
(3) Pengurus Bidang terdiri atas kordinator, sekretaris dan anggota; atau seh$an lain wrt'k itu.
(4) Jumlah Bidmg ditetapkaft berdasrkan kebuttrhan.
(5) Ketua HMPS dipilih melalui pemilu raya
(6) Kepengunrsan HMPS ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Pasal 57

(1) Pada akhir masa baldi, HldFs berkewajik menyampikan lryr,*n @(2) Laporan pertanggungiawaban pada ayat (1) disampaikan kepada bekarisetelah disahkan
dalam forum mahasiswa program studi.

Pasal 58

(l) Setiep HMPS dibina ole*r Pendanpir€ HMPS.
(2) Pendamping HMPS diajukaa oleh ketuaprogram studi setara jurusan
(3) Masa bakti Pendamping HMPS adalah satu tahun dan dapat diajukan kembali.
{a} Pendamping HMPS ditetapkan dengro Surat Keputusan Dekm.
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BAB XIV
{rI\nT KEGIATAIT MAHASISWA ruKnO

Pasal 59

UKM adatahcnuawrl sebgnipelaksanaprogr,an bakat-mimt-kegcmarm-
kerohanian-keagamaan mahasiswa di tingkat universitas.

Pasal 60

UKM Mmgsi sebagai perenc*na dan pelaksana kegiatan kemahmiswaan di bidang minat
penalalaq pernilisarL kesenian, olatnaga" minatlfiususo kesejahterma dankerohaniarlkegamaan

Pasal 61

Persyaratan {JKM adalah:
€L rresriliki AIldanART;
b. memitiki psgram kerja tahrcm;
c. memiliki pffigurus, dan anggota minirnal 40 orang;
d. melalnrka* kegiatan berciri khusus seftna nyata yang dilaksanakan dalsn satg tahun; dm
e. UKM yang tidak dapat mernenuhi persyaratan huruf, a s.d. d secara kumulatif, maka

keberadaan UKM yang bersangkutan tidak diakui dan dapat dibubarkan.

Pasal 62

(U KeanggoM UKM diatur dalam ADIART UKM yang krsaagkuta&
(2) Kepengurusan UKM terdiri atas Pengurus Harian dan pengurus Bidang.
(3) Pengurus Harian terdiri atas ketua sekretaris, dan bendahara.
{4) Peaguus Bidang terdiri dari koordinator, sekretaris, dan anggota
(5) Jumlah bi&*g ditenfi*an Masarkan kebu'bhan.
(6) Kepen$rusan UKM ditetapkan dengan Surat Kryutusan Rektor.

Pasel 63

(l) Setiap UKM dibina oleh Pendarnping UKM.
(2) Setiap UKh{ dapat m€Nnilih pendarnping llKM yang sesuai dm rnedaptkanpersetujuau

Wakil Rektu Bidang Kemahasiswaan de Ahrnni.
(3) tiKM yang memiliki hubrmgwr kel,ernbagaan dengas insitusi di tmr UM s@si pmt*ne

teknis, harus melakukan koordinasi sesuai dengan ketentuan/peraturan yang beilaku.
(a) Masa bakti Pendamping UKM adalah satu tatrun dan dapat diangkat terntati.
(5) Feudampiag UKM ditetapkan dengan Srxat Keputusan Rektor.

Fas*I 64

(l) Pada akhir masa bakti, UKM berkewajiban nrenyampaikan laporan awaban.
(2) Lapran pertanggungiawaban pada ayat (l) disampaikan kepada Rektois"t"tatt disahkan

dalam forum Musyawarah Anggota.
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BAB XV

PERGA}'{TIAN PENGURUS

Pasal 65

(1) pergantian pengurus oflnawa {selain UKM) dilaksar,r*kac melalui panilu raya.

iZi p"*if" RaVa tingkat universitas, dilaksanakan untuk memilih ketua BEM dan senator DPM

dari tiap-tiap jurusan dan program studi setara jurusan.

{3) Ferrilunaya tingkat Fakultas, dilaksanakan untuk memilih ketua BEMFA* kehra HMJ, kenla

HMPS dan senator DMF dari.tiaprtiap jurusan dan program sh:di s€tarajurusan.

(4) Ferga11iar peflggrus UKM dilaksanahan melalui pemilihan dala*r fanrm rnusyawaah&apat

anggota yang secara }fiusus diselenggarakan untnk keperluan itu.

tsASXgI
K$*ffiSr TEMTLTHAN U1W{}*I ffiPti)

Pasal 65

(l) KPU adalatr unit pelaksana pemilu raya yang dibentuk oleh lernbaga legislatif.
(2i KpU tingkat uriversitas adalah unit pelaksana pemilu raya di tiagket rmivasitas yang

diben*rk cleh DPM.
(3) KpU tingkat fekultas dslah unit pel*sana pemilu raya di tirykst fekulta yxrg dibe*tuk

oleh DMF' 
Pasal.T

KPU krfimgsi mbagai penyelenggara perailu raya

Pasal63

(1) KPU tingkat universitas bertugas melaksanakan pemilu raya untuk memilh ketua BEM,

seuator DPM, serta me.rrfasilitasi penyelenggaraan kongres.

{Z} KPU ti*gkat fakultas. bertugas melaksanakan penrilu raya rmtuk memi}ih Ketua BEMFA"

ketua lihdJ, ketua HMP$ dan senator DMF serta memfuilitesi pnyelenggaraan konferensi.

Pasrl 69

KPU berwenang menyusun peraturan penyelenggaraan pemilu raya dengan memperhatikan

kebijakan tlr*urn trembaga legislatif d*n peraturstrl Rektor.

Pasal 70

(l) pada akhir kegiatan KPU wajib menyampaikan laporan pertanggungiawaban kegiatan.

(2i l,apran pertmsgu$giawaban kegiatan sebagaimana diseb'ut pda ayat (1) diserafrkm k€Fda' ' 
*ktor **t*tu[ ei*t** oleh DPlvf bagi KPU tingkat univssitas, k€padaDeknr sstelah

disetuj*i olehDMF bagi KPu tingkat f,akultas-
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Pssal ?1

(1) Anggota KPU universitas adalah mahasiswa UM yang telah mendaftar dan lulus seleksi oleh
DPM, dengan jrmrlah maksimal 35 orang.

(2) Anggota KPU fakultas adalah mahasiswa fakrrttas masiag-masing yang telah nnendaftar dan
lulus seleksi ole*r DMF, dengan jumlah lnaksirnal 25 orang.

(3) Kepengunrsan KPU tingkat universitas dan tingkat fakultas minimal terdiri atas ketua,

sekretaris, dan bendahara.

i4) Pembentakan kepengurusan KPU tingkat universitas dcn tingkat fa*a{tas ditetapkan relalui
rapat pemilihan yang dihadiri sridmal 213 aaggataKPu.

(5) Kdua KFU universitas dm fakuttas dipilih secara aklamasi atau berdasar suaf,& te*acyak
dalarn rapat pemilihan yang dihadiri minimal 2R anggotaKPu.

SAFXVIT
LAMBANG, L$G$ PAF{ tsA}TASA

Pasal ?2

(1) Lambang dan logo yang digunakan oleh ormawa harus sesuai dengan peraturan yang
berlaku.

(2) Komunikasi, informasi, dan adrninistasi kelembagaan orrnarilra hffrus menggrmakan
balrasa Indanesia sesuai peraturanlkai'lah penulisan yaltg berlahl.

SASXIruN
$AHSST PHLANGGARAIq

Pasal T3

(l) Ormawa yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan ini dikenakan sangsl.

{2} Sangsi pelanggaran dapt berupa peringatan $ecara lisan, peringatan secara tertulis"
pengambilalihan kepengurusan, Fmbekuan" atau penrbubamn keberadaan onlrawa fang
bersansh$an,

(3) Sangsi pelanggaran untuk onnawa tingkat universitas diberikan oleh Rektor dan untuk
tingkat fakultas dibedkan oleh Dekan.

SAffiXIX
KETENTTJAN TNRALIHAN

Pasal 74

(1) Semua onnawa di UM yang telah ada pada saat ditetapkannya peraturan ini harus mengikuti/
menyesuaikan de*gan peratutan ini.

(2) Semua prcfuk hukm benpa per&rranf@ yary dihnt oleh ornawa fui *au
orgae kelembgaan yang dikntr:k oleh ormawa lrarus pem*ufte* &*peqg€sahn
dari Rektor untuk ormawa tingkat universitas, dan dari Dekan untuk ofina\rya tingkat fakultas.
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(3) Dalam keadaan belum ada lembaga legislatif, maka pernbentukan KpU difasilitasi oleh

pimpinan fakultas yang terkait.
{4} Uoit kegiatan kernahasiswaan di linghmgan fakultas harus diintegrasikan dan

dikoordinasikan oleh BEMFA/HMJII{IrdPS
(5) Ornrawa yang tidak temrasuk dalam pasal 7 dan pasat 8, dilarrog membawa sirnbollatribut

dan melakukan aktivitas kelembagaannya di dalam kampus UM.

Pasal 75

Perubalra& Pedoman Ormawa UM hanya dapat dilateftan oleh pimpinan UM berdasarkan
ryrdh[an prundang-undangan'yang berlakq mernpertimbangkar aqpi"asl mahasiswa serta
situasi dan kondisi yang berkembang saat itu.

rcrs#ffiNurur
Pasal 76

(1) Pedoman ini merupakan dasar penyelenggaraan ornaawa UM.
(2) Sernua peraturan tentang ormawa UM yang dengan pera1wan ini dinyatakan

dicabut dan tidak berlaku.
(3) Pedoman ini mulai berlaknpada ta$ggal ditetapkan.

Ditetapkandi: Malang
Pada tanggal : 29 Nopember 2012

\'%
V itffta/f'rlf-

I
Prof. Dr. ri. Supu*o
NIP 19520402 197803 1001
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