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PERATURAN KETUA STIE SEBELAS APRIL SUMEDANG
TENTANG ORGANISASI KEMAHASISWAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Ketua ini yang dimaksud dengan :
(1) STIE Sebelas April Sumedang yang selanjutnya disebut STIE SAS adalah perguruan tinggi
swasta berbadan hukum.
(2) Statuta STIE SAS adalah peraturan dasar pengelolaan STIE SAS yang digunakan sebagai
landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di STIE SAS.
(3) Ketua adalah organ STIE SAS yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan STIE SAS.
(4) Kaprodi adalah pimpinan program studi di lingkungan STIE SAS yang berwenang dan
bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing unit.
(5) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki
kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik dan
pendidikan profesi.
(6) Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program
pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan
dan teknologi.
(7) Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan
mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.

(8) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan,
mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan,
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
(9) Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di STIE SAS, yang terdaftar
pada salah satu program studi di STIE SAS pada tahun akademik berjalan.
(10) Kegiatan kemahasiswaan adalah kegiatan pengembangkan penalaran, bakat, minat,
keterampilan, kepribadian, pengembangan kapasisitas berorganisasi sebagai bagian yang
tidak terpisahkan dari proses pembelajaran.
(11) Organisasi kemahasiswaan yang selanjutnya disebut Ormawa adalah organisasi
kemahasiswaan intra kampus sebagai wadah pengembangan kegiatan kemahasiswaan yang
keberadaannya secara resmi diakui dan disahkan oleh pimpinan sekolah tinggi.
(12) Badan Perwakilan Mahasiswa Sekolah Tinggi atau sebutan lain, adalah organisasi
kemahasiswaan tingkat Sekolah Tinggi yang memiliki kewenangan legislatif dan/atau yudikatif
dalam kegiatan kemahasiswaan.
(13) Senat Mahasiswa atau SEMA, adalah organisasi kemahasiswaan tingkat Sekolah Tinggi yang
memiliki kewenangan eksekutif dalam kegiatan kemahasiswaan.
(14) Unit Kegiatan Mahasiswa, adalah unit kegiatan tingkat Sekolah tinggi yang khusus mewadahi
potensi dan kreativitas mahasiswa dalam bidang penalaran dan keilmuan, bakat, minat,
keterampilan, kesejahteraan dan kepedulian sosial.
(15) Himpunan Mahasiswa atau sebutan lain, adalah organisasi kemahasiswaan tingkat program
studi yang mewadahi potensi dan kreativitas mahasiswa di bidang profesi atau keilmuan sesuai
dengan bidang ilmunya.
BAB II
PRINSIP DAN TUJUAN
Pasal 2
(1) Organisasi kemahasiswaan diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk
mahasiswa dengan memberikan peranan dan keleluasaan kepada mahasiswa dalam
penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan yang merupakan bagian dari masyarakat akademik
secara bertanggungjawab untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan STIE SAS.
(2) Organisasi kemahasiswaan tidak berafiliasi dengan organisasi ekstra kampus, partai politik, dan
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Kegiatan organisasi kemahasiswaan dilaksanakan secara transparan, tidak diskriminatif, mandiri
dan kekeluargaan.
Pasal 3
Organisasi kemahasiswaan bertujuan sebagai wahana untuk :
(1) pengembangan potensi dan kreativitas mahasiswa dalam bidang penalaran dan keilmuan,
bakat, minat, keterampilan, kewirausahaan, kesejahteraan dan kepedulian sosial sebagai insan
akademik, calon ilmuwan dan intelektual yang berguna bagi bangsa dan negara di masa depan.
(2) pengembangan keterampilan organisasi, manajemen dan kepemimpinan mahasiswa.
(3) pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan, menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa,
serta wadah komunikasi antar mahasiswa.

BAB III
BENTUK ORGANISASI MAHASISWA
Pasal 4
(1) Organisasi kemahasiswaan program sarjana ditingkat sekolah tinggi adalah :
a. Senat Mahasiswa Sekolah tinggi (SEMA Sekolah tinggi)
b. Badan Perwakilan Mahasiswa Sekolah tinggi (BPM Sekolah tinggi)
c. Unit Kegiatan Mahasiswa Sekolah tinggi (UKM Sekolah tinggi)
(2) Organisasi kemahasiswaan program sarjana ditingkat program studi adalah Himpunan
Mahasiswa Program Studi.
(3) Guna mengembangkan keilmuan dan keprofesian sejenis, meningkatkan jejaring dan
kerjasama, serta menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan, organisasi kemahasiswaan
dapat menggabungkan diri dalam organisasi mahasiswa yang sejenis antar perguruan tinggi,
baik bersifat nasional maupun internasional.
(4) Pembentukan organisasi kemahasiswaan program sarjana dilakukan dengan prosedur tertentu,
diatur dengan Keputusan Ketua.
(5) Organisasi kemahasiswaan ditingkat program studi pascasarjana adalah himpunan mahasiswa
program studi magister.
BAB IV
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
Pasal 5
(1) Organisasi kemahasiswaan harus memiliki Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga
(AD/ART) sebagai pedoman dalam menjalankan fungsi organisasi.
(2) AD/ART organisasi kemahasiswaan disusun dan disahkan dalam forum pengambilan keputusan
tertinggi organisasi kemahasiswaan.
(3) AD/ART organisasi kemahasiswaan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan di STIE SAS dan peraturan lain yang lebih tinggi.

BAB V
KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN
Pasal 6
(1) Keanggotaan organisasi kemahasiswaan adalah mahasiswa yang terdaftar dan aktif dalam
kegiatan akademik, serta sesuai AD/ART organisasi kemahasiswaan.
(2) Kepengurusan organisasi kemahasiswaan dibentuk melalui tata cara dan mekanisme yang
ditetapkan oleh mahasiswa sesuai AD/ART organisasi kemahasiswaan.
(3) Masa bakti pengurus organisasi kemahasiswaan adalah 1 (satu) tahun.

(4) Pengurus organisasi kemahasiswaan sekurang-kurangnya terdiri atas ketua umum, sekretaris
dan anggota pengurus
(5) Ketua Umum organisasi kemahasiswaan tidak dapat dipilih kembali untuk periode
kepengurusan berikutnya pada organisasi mahasiswa yang sama.
(6) Setiap organisasi kemahasiswaan memiliki pembimbing atau pembina yang berasal dari
kalangan dosen.
Pasal 7
(1) Kepengurusan organisasi kemahasiswaan yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7, harus mendapat pengesahan, dari :
a. Ketua untuk kepengurusan organisasi kemahasiswaan tingkat Sekolah tinggi setelah

mendapat persetujuan dari Wakil Ketua III bidang kemahasiswaan.
b. Kaprodi untuk Program Studi untuk himpunan mahasiswa program studi sarjana dan

program studi magister.
(2) Pengesahan dapat dilakukan apabila pengurus organisasi kemahasiwaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menyerahkan susunan pengurus dan AD dan ART.
(3) Pengesahan susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan dalam
bentuk Keputusan Ketua di tingkat sekolah tinggi dan Keputusan Kaprodi di tingkat program
studi.
BAB VI
KEGIATAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN
Pasal 9
(1) Kegiatan organisasi kemahasiswaan meliputi kegiatan penalaran dan keilmuan, bakat, minat,
keterampilan, keorganisasian, kewirausahaan, kesejahteraan dan kepedulian sosial
(2) Kegiatan organisasi kemahasiswaan mengacu dan mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan
STIE SAS.
(3) Kegiatan kemahasiswaan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan
peraturan internal STIE SAS.
Pasal 10
(1) Setiap kegiatan organisasi kemahasiswaan harus memiliki izin kegiatan.
(2) Izin kegiatan organisasi kemahasiswaan bertujuan untuk meningkatkan pengendalian dan
pendampingan terhadap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan.
(3) Permohonan izin kegiatan disampaikan kepada Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan
Kerjasama, Ketua Program Studi sesuai kewenangannya.
(4) Izin kegiatan organisasi kemahasiswaan tingkat sekolah tinggi dikeluarkan oleh wakil Ketua
bidang kemahasiswaan dan kerjasama atas nama Ketua.

(5) Izin kegiatan organisasi kemahasiswaan tingkat program studi dikeluarkan oleh wakil ketua III
bidang kemahasiswaan dan kerjasama atas nama ketua, setelah mendapat persetujuan ketua
program studi.

BAB VII
PENDANAAN
Pasal 11
(1) Pendanaan kegiatan organisasi kemahasiswaan bersumber dari :
a. Anggaran STIE Sebelas April Sumedang ; dan
b. Usaha lain yang sah dan tidak mengikat.
(2) Pengelolaan dan tanggung jawab penggunaan anggaran Sekolah tinggi untuk kegiatan
kemahasiswaan harus dipertanggung jawabkan kepada Ketua sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
BAB VIII
PENGHARGAAN DAN SANKSI
Pasal 12
(1) Penghargaan kepada organisasi kemahasiswaan atau mahasiswa diberikan setelah dilakukan
penilaian terhadap prestasi dalam bidang tertentu yang mendukung kegiatan akademik dan
kemahasiswaan yang dapat menjadi teladan bagi mahasiswa.
(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
a. piagam penghargaan
b. beasiswa
c. penghargaan dalam bentuk lain yang diberikan oleh STIE SAS
(3) Tatacara dan mekanisme pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
(2), diatur dengan Keputusan Ketua.
Pasal 13
(1) Ketua dan/atau Wakil Ketua III sesuai kewenangannya dapat memberikan sanksi kepada
organisasi kemahasiswaan, jika melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan dan peraturan internal STIE SAS.
(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
a. teguran tertulis
b. penghentian sementara kegiatan kemahasiswaan
c. penghentian sementara organisasi kemahasiswaan
d. pembubaran organisasi kemahasiswaan
(3) Tatacara dan mekanisme pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2),
diatur dengan Keputusan Ketua.

Lampiran 1 : Bagan Prosedur Ijin Pelaksanaan kegiatan di dalam Kampus

MULAI

BAAK

Menerima surat izin pelaksanaan kegiatan
kemahasiswaan di dalam kampus STIE
Sebelas April Sumedang

Wakil Ketua III Bidang
Kemahasiswaan

Mempelajarai dan melakukan verifikasi
pengajuan izin tersebut dan memberikan
disposisi kepada kepala BAAK

KA. BAAK

Mempelajari permohonan surat izin
kegiatan kemahasiswaan di dalam
kampus STIE Sebelas April Sumedang

Wakil Ketua III Bidang
Kemahasiswaan

Memberikan paraf draft surat izin
pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di
dalam STIE Sebelas April Sumedang

Ketua STIE Sebelas
April Sumedang

Memberikan tandatangan surat izin
pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di
dalam STIE Sebelas April Sumedang

BAAK

Menyampaikan surat izin pelaksanaan
kegiatan kemahasiswaan di dalam kampus
STIE Sebelas April Sumedang

SELESAI

Lampiran 2 : Prosedur Ijin Pelaksanaan kegiatan di luar Kampus

.
MULAI

BAAK

Menerima surat izin pelaksanaan kegiatan
kemahasiswaan di luar kampus STIE Sebelas
April Sumedang

Wakil Ketua III Bidang
Kemahasiswaan

Mempelajarai dan melakukan verifikasi
pengajuan izin tersebut dan memberikan
disposisi kepada kepala BAAK

KA. BAAK

Mempelajari permohonan surat izin
kegiatan kemahasiswaan di luar kampus
STIE Sebelas April Sumedang

Wakil Ketua III Bidang
Kemahasiswaan

Memberikan paraf draft surat izin
pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di
luar STIE Sebelas April Sumedang

Ketua STIE Sebelas
April Sumedang

Memberikan tandatangan surat izin
pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di
luar STIE Sebelas April Sumedang

BAAK

Menyampaikan surat izin pelaksanaan
kegiatan kemahasiswaan di luar kampus
STIE Sebelas April Sumedang

SELESAI

Lampiran 3 : Bagan Prosedur pengajuan Proposal kegiatan Mahasiswa

MULAI

Panitia
Kegiatan

SEMA STIE Sebelas
April Sumedang

KA. BAAK

Wakil Ketua III Bidang
Kemahasiswaan

Ketua STIE Sebelas
April Sumedang

Bagian
Keuangan

Mengajukan Proposal Kegiatan

Mempelajari kesesuaian program

Mempelajari permohonan proposal
kegiatan mahasiswa STIE Sebelas April
Sumedang

Memeriksa dan Memberikan persetujuan
proposal kegiatan kemahasiswaan STIE
Sebelas April Sumedang

Memberikan disposisi ke bagian keuangan
untuk menfollow up proposal kegiatan
kemahasiswaan STIE Sebelas April
Sumedang

Memriksa dan mencairkan dana kegiatan
kemahasiswaan di luar kampus STIE Sebelas
April Sumedang

SELESAI

Lampiran 4 : Bagan Prosedur Laporan pertangungjawaban kegiatan

MULAI

PANITIA

MENGAJUKAN LPJ

SEMA/HIMA/
UKM

MemverifikasiMemverifikasi
kesesuaian program
kesesuaian program

Wakil Ketua III Bidang
Kemahasiswaan

Memeriksa data
Memeriksa
dan menyetujui
data dan menyetujui

Panitia

Menggandakan
Menggandakan
LPJ hardcopy
LPJ hardcopy
dan softcopy
dan softcopy
dan dan
menyerahkannya
menyerahkannya
kekebag.
bag.
BAAK
BAAK
dan
dan
Wakil
Wakil
Ketua
Ketua
IIIIII
Bidang
Bidang
Kemahasiswaan
Kemahasiswaan

BAAK & Wakil Ketua III
Bidang Kemahasiswaan

Menerima
Menerima
LPJ dalam
LPJ dalam
bentuk
bentuk
hardcopy
hardcopy
dan softcopy
dan softcopy

SELESAI

Lampiran 5 : Sistematika proposal kegiatan dan laporan pertanggungjawaban
kegiatan
A. Sistematika Proposal Kegiatan
a) Lembar Pengesahan
b) Pendahuluan (Berisi latar belakang diadakannya suatu kegiatan).
c) Landasan Kegiatan (Dasar- dasar penyelenggaraan kegiatan ini sebagai berikut:
1)

Nama Kegiatan

2)

Tema Kegiatan

3)

Tujuan Kegiatan

4)

Bentuk Kegiatan

5)

Waktu dan Tempat Pelaksanaan

6)

Pelaksanaan Kegiatan

7)

Peserta Kegiatan

d) Susunan Panitia
e) Susunan Acara
f)

Rencana Anggaran Dana

g) Penutup

B. Sistematika Laporan Kegiatan
a) Lembar Pengesahan
b) Pendahuluan (Berisi latar belakang diadakannya suatu kegiatan).
c) Landasan Kegiatan (Dasar- dasar penyelenggaraan kegiatan ini sebagai berikut:
1)

Nama Kegiatan

2)

Tema Kegiatan

3)

Tujuan Kegiatan

4)

Bentuk Kegiatan

5)

Waktu dan Tempat Pelaksanaan

6)

Hasil kegiatan

7)

Laporan Anggaran

d) Penutup
e) Lampiran
1) Susunan Panitia
2) Susunan Acara

Lampiran 6 : Bagan prosedur evaluasi kinerja ORMAWA

ORMAWA menyusun program kerja selama 1 tahun

Program kerja diserahkan ke BAAK dan Wakil Ketua III
Bidang kemahasiswaan sebagai dokumen dan bahan
evaluasi

SEMA/HIMA/UKM melakukan kegiatan rutin sesuai
dengan program kerja

SEMA/HIMA/UKM melakukan pengisian form evaluasi
sesuai dengan program kerja

SEMA/HIMA/UKM menyerahkan laporan evaluasi
kinerja prganisasi kepada BAAK dan Wakil Ketua III
Bidang kemahasiswaan

Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan membentuk Tim
Evaluasi untuk melakukan rerifikasi dan validasi data yang
diberikan oleh SEMA/HIMA/UKM

Hasil dan rekomendasi kelayakan organisasi

Eksekusi kebijakan oleh Wakil Ketua III bidang
kemahasiswaan atas rekomendasi yang diberikan dan
rekomendasi kelayakan serta besaran pendanaan
organisasi

Lampiran 7 : Indikator dan Penilaian Kinerja Ormawa

A. Indikator Evaluasi Kinerja
Dalam melakuakan penilaian kinerja organisasi, terdapat beberapa indikator penilaian antara
lain:
1. Jumlah anggota aktif.
2. Jumlah kegiatan dalam 1 tahun.
3. Level kegiatan yang dilakukan organisasi.
4. Tingkat keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan yang dilakukan organisasi.
5. Tingkat keikutsertaan dalam lomba/kompetisi bidang kemahasiswaan.
6. Tingkat capaian prestasi anggota organisasi
7. Kedisiplinan organisasi dalam tata kelola organisasi, meliputi: rencana program kerja,
pelaporan keuangan, laporan prestasi, evaluasi kinerja organisasi, laporan
pertanggungjawaban organisasi, kegiatan organiasasi dalam tata tertib aturan di
lingkungan STIE Sebelas April Sumedang.
8. Tingkat partisipasi dan kerja sama antar lembaga organiasasi mahasiswa di STIE
Sebelas April Sumedang.
9. Tingkat optimalisasi penggalangan dana (fund rising) organisasi dari lembaga lain.
B. Performa Evaluasi Kinerja
1. Pada masing-masing indikator ditetapkan beberapa deskripsi skala dan rentang penilaian
(dalam lampiran)
2. Hasil evaluasi kinerja menghasilkan rekomendasi dalam memperlakukan organisasi
mahasiswa sebagai bagian reward dan punishment.
3. Hasil evaluasi berupa penilaian rentang nilai dan kategori penilaian kelayakan organisasi
yaitu:
80 – 100 sehat dengan pujian
(A)
60 – 70 sehat dengan perbaikan
(B)
46 – 59 sakit
(C )
0–45
mati
(D)
4. Hasil akhir evaluasi kelayakan organisasi didapat dari penjumlahan nilai Deskripsi skala
dikali 100 dibagi jumlah indikator (DS x 11.1%) masing-masing indikator (lihat tabel
indikator).
5. Penilaian yang dihasilkan berdampak pada rekomendasi yang akan diberikan dengan
beberapa kriteria rekomendasi yaitu:
a) Sehat dengan pujian, yang berarti organisasi ini layak untuk terus diperintahkan dan
disupport dalam program pengembangannya bahkan
b) Sehat dengan perbaikan, yang berarti organisasi ini perlu pembenahan agar
mengoptimalisasi kinerja kedepan
c) Sakit, organisasi ini perlu pendampingan yang serius dari pimpinan dan lembaga intra
terkait, dalam hal merangsang progresifitas kegiatan
d) Mati, segala hal terkait yang keorganisasian dikembalikan ke sekolah tinggi, dan hakhaknya dicabut.

C. Pembobotan Indikator Evaluasi Kinerja
No.

Indikator

Deskripsi Skala (DS)

1.

Jumlah anggota

2.

Jumlah kegiatan dalam Kegiatan 100%
1 tahun (minimal 12
Kegiatan 80%
kegiatan)
Kegiatan 50 - 75%
Kegiatan 25 - 50%
Kegiatan 0 - 25%
Level kegiatan
Internasional
Nasional
Wilayah
Lokal
Sekolah Tinggi
Keterlibatan
> 250 orang
mahasiswa dalam
> 200 - 250 orang
kegiatan
> 150 - 200 orang
> 100 - 150 orang
> 100 orang
Keikutsertaan dalam
Internasional
kompetisi
Nasional
Wilayah
Lokal
Sekolah Tinggi
Capaian prestasi
Internasional
Nasional
Wilayah
Lokal
Sekolah Tinggi
Kedisiplinan organisasi Kelengkapan rencana
program
Kelengkapan pelaporan
keuangan
Laporan prestasi
Evaluasi kinerja organisasi
Laporan pertanggungjawaban
organisasi

3.

4.

5.

6.

7.

Semua anggota aktif 100%
Anggota aktif >75%
Anggota aktif >50%
Anggota aktif >25%
Hanya pengurus saja yang
aktif >75%

Bobot Nilai
(DS x 11,1 %)
100
80
60
40
20

100
80
60
40
20
100
80
60
40
20
100
80
60
40
20
100
80
60
40
20
100
80
60
40
20
100
100
100
100
100

Keterangan
Minimal
anggota 40
mhs
(SEMA/HIMA)
Minimal
anggota 25
UKM

8.

9.

Tingkat partisipasi dan
kerja sama antar
lembaga organisasi
mahasiswa di STIE
Sebelas April
Sumedang

Tingkat optimasilasi
penggalangan dana
(fund rising) organisasi
lembaga lain

Frekuensi kehadiran dalam
koordinasi antar lembaga yang
dibuktikan dengan presensi
kehadiran :
12 kali minimal
10 kali minimal
8 kali minimal
6 kali minimal
4 kali minimal
Jumlah sponsorship dalam
sebuah kegiatan :
100 % didanai pihak sponsor
75 % didanai pihak sponsor
>50 % didanai pihak sponsor
>25 % didanai pihak sponsor
<25 % didanai pihak sponsor

100

80
60
40
20
100

80
60
40
20

