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KEPUTUSAN REKTOR 
 

NOMOR: 1093/KEP/II.3.AU/A/2017 
 

Tentang 
PEDOMAN KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA 

 

Bismillaahirrahmaanirrahim 

Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya: 

Menimbang  : a. Dalam rangka memantapkan pembinaan kemahasiswaan 
Universitas  Muhammadiyah Surabaya secara sistematis, terpadu 
dan berkesinambungan, maka dipandang perlu dibuat Pedoman 
Kemahasiswaan di Universitas Muhammadiyah Surabaya;  

b. Agar sistem Pembinaan kemahasiswaan di lingkungan 
Universitas Muhammadiyah Surabaya dapat berjalan secara 
efektif dan efisien, maka perlu ditetapkan berlakunya Pedoman 
Kemahasiswaan di Universitas Muhammadiyah Surabaya. 

Mengingat 

 

: 1. Undang-Undang Nomor; 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan 
Nasional. 

2. Peraturan Pemerintah nomor :60 tahun 1999, tentang 
Pendidikan Tinggi.  

3. Surat Keputusan Menteri P&K Nomor : 155/U/1998, tentang 
Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan 
Tinggi. 

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

5. Ketentuan Majelis DIKTI PP Muh no 178/KET/I.3/ D/ 2012 
Tentang Penjabaran Pedoman PP MUhammadiyah No. 
02/PED/I.0/ B/ 2012 Tentang PTM. 

6. Statuta Universitas Muhammadiyah Surabaya  2013 
Memperhatikan : Hasil Rapat Koordinasi pimpinan Universitas Muhammadiyah 

Surabaya, tanggal  8 September 2017 
 

MEMUTUSKAN 
Menetapkan   
Pertama : Berlakunya Pedoman Kemahasiswaan UMSurabaya 
Kedua : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan   ditinjau   kembali 

apabila  terdapat kekeliruan 
Ditetapkan di  Surabaya 
Tanggal 11 September 2017 
 
  
 
 
 
 

Tembusan Kepada Yth. : 
1. Dirjen Pendidikan Tinggi di Jakarta. 
2. Majlis Diktilitbang PP Muhammadiyah di Yogyakarta. 
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3. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur di Surabaya. 
4. Kopertis Wilayah VII di Surabaya. 
5. Para Wakil RektorUMSurabaya. 
6. Para Kepala Biro di UMSurabaya. 
7. Para Dekan dan Direktur UMSurabaya. 
8. Para Pembantu Dekan dan Wadir di UMSurabaya. 
9. Para Ketua Program Studi di UMSurabaya. 
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KATA PENGANTAR 
 
 
Bismillahirahmanirrahim 

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

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

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

Buku  ini diharapkan dapat dijadikan dasar bagi semua pihak di dalam merencanakan, 
melaksanakan serta menetapkan kebijaksanaan pengembangan pembinaan kemahasiswaan 
di  Universitas Muhammadiyah Surabaya. Akhirnya saran dan perbaikan dari semua pihak 
sangat diharapkan untuk perbaikan buku pedoman ini.  

 
Surabaya, 11 September 2017 
Rektor 
 
 
 
 
Dr. dr. Sukadiono, MM 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 

 
 
 

1.1 Latar Belakang 

Mahasiswa sebagai salah satu komponen civitas akademika Universitas Muhammadiyah 

Surabaya UMSurabaya memiliki karakteristik yang heterogen, kedudukan dan  fungsinya 

yang sangat strategis perlu dibina dan dikembangkan. Mereka sebagai Sumber Daya 

Manusia (SDM) yang cukup potensial perlu ditingkatkan daya kreativitasnya agar kelak 

menjadi lulusan yang sesuai dengan tujuan diselenggarakan pendidikan di UMSurabaya 

dan tujuan Pendidikan Nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut tentunya memerlukan 

strategi-strategi yang dilakukan oleh bidang kemahasiswaan, yang meliputi suasana 

kampus yang kondusif dalam bentuk kegiatan kurikuker, ko-kurikuler dan ekstrakurikuler 

yang utuh. 

Tujuan utama pelayanan akademik baik dalam bentuk kurikuler maupun ko-kurikuler 

adalah mengantarkan mahasiswa mencapai tingkat kesarjanaan, sedangkan pembinaan 

dan pengembangan mahasiswa dalam bentuk ekstrakurikuler guna mematangkan 

kepribadian mahasiswa sesuai dengan potensi yang dimiliki dan untuk melahirkan 

lulusan yang sesuai dengan cita-cita Universitas Muhammadiyah Surabaya. 

Agar pembinaan mahasiswa dapat berjalan secara baik, perlu disusun Buku Pembinaan 

Mahasiswa yang dapat dijadikan acuan dasar bagi  penentuan kebi jaksanaan,  

perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan. 

 
1.2 Dasar   

Pola pengembangan kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Surabaya  disusun atas 

dasar: 

1. Pancasila, UUD 1945 juncto UUD 1999 
2. UU  RI  No.  II Tahun  1989  tentang  sistem  pendidikan nasional. 
3. UU Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi . 
4. SK Mendikbud Nomor: 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi 

Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.  
5. Pola pengembangan kemahasiswaan, di rektorat kemahasiswaan ditjen Dikti 

Depdikbud 1995.  
6. Pedoman PP Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/ B/ 2012 tentang PTM. 
7. Ketentuan majelis DIKTI PP Muh no 178/KET/I.3/ D/ 2012 tentang penjabaran 

pedoman PP Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/ B/ 2012 tentang PTM. 
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Surabaya  2013.  
9. Hasil raker bidang kemahasiswaan tingkat nasional tahun 2013 di Banjarmasin. 
10. Program kerja rektor bidang kemahasiswaan tahun 2017-2021 
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1.3 Visi, Misi, dan Tujuan Pembinaan kemahasiswaan 

 

Visi: 
 
Menjadikan pola pembinaan kemahasiswaan berbasis moralitas, intelektualitas dan 
enterpreneurship.   
 
Misi: 

1. Menyelenggarakan pembinaan kemahasiswaan melalui catur darma pendidikan 
tinggi Muhammadiyah; pendidikan, penelitian, pengabdian dan Al-Islam 
Kemuhammadiyahan (AIK). 

2. Menyelenggarakan pembinaan kemahasiswaan yang mengembangkan jiwa 
kewirausahaan (enterpreneurship). 

 

Tujuan Umum 

Secara umum pembinaan kemahasiswaan ditujukan untuk membentuk akademisi 
muslim yang berakhlak mulia, cakap, percaya pada diri sendiri dan berguna bagi 
masyarakat dan agama sesuai dengan tujuan Muhammadiyah.  

 

Tujuan Khusus: 

1. Terbinanya kepribadian mahasiswa yang berjiwa islami dan bermuhammadiyah. 
2. Terbinanya suasana kehidupan kemahasiswaan yang harmonis dan kondusif 

bagi pengembangan nilai moralitas, intelektualitas, entrepreneurship, keislaman 
dan kemuhammadiyahan. 

3. Terbinanya generasi penerus yang sanggup melanjutkan misi dan  gerakan 
Persyarikatan Muhammadiyah. 
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BAB 2 
ORGANISASI KEMAHASISWAAN  

 
 
2.1 Struktur Organisasi 
 

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

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

 
2. Tingkat fakultas   

a. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (DPM-F)  
b. Badan  Eksekutif  Mahasiswa  Fakultas  (BEM-F).  
c. Ikatan  Mahasiswa Muhammadiyah  Komisariat  (IMM  Komisariat) 

  
3. Tingkat Program Studi 

Himpunan Mahasiswa  Program Studi (Hima Prodi) 

4. Antar-perguruan tinggi terdapat:  
Ikatan  Organisasi  Mahasiswa  Sejenis  (IOMS)   yang    meliputi    ikatan mahasiswa 
sejenis salah satu contohnya yaitu dalam Fakultas Ilmu Kesehatan ada HMJTELKI 
(sebuah organisasi untuk mahasiswa Analis antar perguruan tinggi) dan ILMIKI 
(Organisasi untuk mahasiswa S1 Keperawatan antar perguruan tinggi), dan lain-lain. 

  
2.2 Peran dan Fungsi Organisasi 

Organisasi mahasiswa merupakan wadah para mahasiswa untuk berproses baik dalam 

pembelajaran dan pendidikan yang diperoleh melalui program kegiatan yang di laksanakan 

secara formal maupun non formal. Organisasi Mahasiswa (ORMAWA) di UMSurabayaterbagi 

menjadi organisasi tingkat universitas, fakultas, dan jurusan. 

Seacara umum ORMAWA berfungsi sebagai penghubung komunikasi antar mahasiswa, 

wadah untuk pengembangan potensi mahasiswa sebagai insan akademis yang 

berpengetahuan luas serta berguna bagi bangsa dan negara, pengembangan intelektual, 

pelatihan kepemimpinan dan managemen organisasi. Selain itu, ORMAWA juga berperan 

dalam pembinaan dan pengembangan kader-kader agama dan bangsa yang berorientasi 
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dalam melanjutkan kesinambungan pembagunan nasional, pemeliharaan dan pengembagan 

ilmu dan keagamaan yang dilandasi oleh norma akademis, etika, moral dan wawasan 

kebangsaan.  

2.3 Fasilitas/Sarana dan prasarana 
 

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembinaan mahasiswa dan organisasi 
mahasiswa di UMSurabaya, disediakan fasilitas yang memadai dan selalu ditingkatkan 
secara bertahap sesuai dengan tingkat kemampuan yang ada, meliputi: 

1. Tenaga Pembina 

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

2. Sarana 

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

3. Dana 

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

Dana pengembangan kemahasiswaan dapat bersumber dari:  

a. Universitas 
b. Para mahasiswa sendiri (orang tua)  
c. Pemerintah:  
d. Sponsorship 

 
4. Sistem Informasi Kemahasiswaan UMSurabaya 

MahasiswaUMSurabaya perlu mempunyai sistem  informasi yang memadai sesuai 
dengan kebutuhan aktual berupa:  

a. Data dan informasi yang  akurat,  lengkap dan tepat waktu. 
b. Mekanisme jaringan informasi baik di lingkungan UMSurabaya, antarperguruan 

tinggi, dan antara perguruan tinggi dengan Ditjen Dikti. 
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BAB 3 
ARAH PENGEMBANGAN PEMBINAAN 
KEMAHASISWAAN 

 
 
 

3.1 Kondisi Objektif Mahasiswa UMSurabaya 
 

Pembinaan kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Surabaya merupakan upaya 
yang terus-menerus dilakukan dengan berdasarkan pada kondisi objektif mahasiswa 
itu sendiri. Kondisi objektif mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya yang 
dijadikan dasar untuk mengadakan pembinaan secara kontinu bisa dideskripsikan sebagai 
berikut:  

1. Berasal dari masyarakat dengan latar belakang sosial ekonomi dan sosial budaya 
yang beragam;  

2. Berasal dari daerah yang beragam, sebagian berasal daerah daerah Jawa Timur dan 
sebagian lagi berasal dari luar Jawa dan  ada beberapa dari luar negeri yang merupakan 
mahasiswa program kerjasama dan beasiswa; 

3. Mempunyai basis keagamaan yang berbeda-beda. Pada umumnya adalah 
beragama Islam dan berafiliasi pada ormas Islam yang beragam;  

4. Sebagian besar berusia pascaremaja yang tengah mengalami perubahan baik fisik 
maupun psikis dan sebagian kecil  tergolong berusia dewasa;  

5. Motivasi mahasiswa memilih untuk kuliah di universitas Muhammadiyah 
Surabaya beragam. Sebagian motivasi mereka adalah ingin membina dirinya sesuai 
dengan ciri khas Perguruan Tinggi Muhammadiyah. 
 
 

3.2 Ruang Lingkup Pembinaan 
 
Ruang lingkup pembinaan kemahasiswaan meliputi: 1). Bidang 
Penalaran/Keahlian/Keprofesian, 2). Bidang Minat, Bakat, dan atau Keorganisasian. 3) 
Bantuan Dana Pendidikan dan Kesejahteraan Mahasiswa, 4) Kapasitas Organisasi 5) Bidang 
Pengembangan Al-Islam, Kemuhammadiyahan dan Dakwah, 6) Orientasi Studi/Program 
Pengenalan Akademik bagi Mahasiswa Baru (ordik atau sejenisnya) 
 
1. Bidang Penalaran/Keahlian/Keprofesian 

 
Pembinaan di bidang penalaran adalah upaya mengembangkan intelektual dan 
mempertajam daya kritis mahasiswa agar mereka memiliki sikap cendekiawan sesuai 
dengan fitrah hidup manusia sebagai mahkluk berpikir. Bernalar berarti juga menyangkut 
proses berpikir yang dimiliki seseorang. Pembinaan di bidang penalaran yaitu suatu cara 
pembinaan untuk melatih proses berfikir mahasiswa. Kegiatan pembinaan penalaran antara 
lain terdiri atas: diskusi ilmiah, seminar, lokakarya, penelitian mahasiswa, penerbitan dan 
pers mahasiswa, jurnal ilmiah, penerbitan kampus, lomba karya tulis ilmiah, lomba karya 
ilmiah inovatif produktif, dan lain-lain. 



12 

 

 
 

A. Penelitian Mahasiswa 
 

Kegiatan penelitian (research) yang dilakukan mahasiswa pada dasarnya memberikan 
kesempatan seluas-luasnya pada mahasiswa untuk mengembangkan ilmu dan teknologi 
dengan menggunakan kaidah dan prinsip-prinsip keilmuan.  
Kegiatan penelitian mahasiswa dilaksanakan sesuai dengan bidang keilmuan dan profesi 
yang dipilihnya. Untuk menunjang misi perguruan tinggi yaitu dharma perguruan tinggi 
yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Kegiatan 
tersebut dilaksanakan di tingkat universitas, fakultas, dan jurusan. Mahasiswa dibina 
oleh dosen sekaligus sebagai partner dalam, melakukan penelitian bersama. Hasil 
penelitian mahasiswa dilombakan sebagai karya tulis ilmiah atau karya ilmiah inovatif 
produktif di tingkat universitas, regional dan bahkan tingkat nasional. Kegiatan tersebut 
berguna memotivasi mahasiswa agar mencintai ilmu dan melatih ketekunan mereka 
dalam melakukan penelitian.  

 
B. Diskusi Ilmiah, Seminar dan Lokakarya 

 
Diskusi ilmiah adalah kegiatan penalaran yang membahas permasalahan dari berbagai 
sudut pandang keilmuan secara bebas oleh masing-masing pembahas dari disiplin ilmu 
yang beragam. Diskusi ini dilakukan dengan menggunakan proses tertentu dan 
dilengkapi dengan data-data yang akurat. Kegiatan bertujuan melatih proses berfikir 
mahasiswa dan melapangkan wawasan pengetahuan seluas-luasnya. Mahasiswa dalam 
hal ini dapat melihat permasalahan dari berbagai sudut keilmuan yang tidak diperoleh 
pada saat perkuliahan. Dengan demikian mahasiswa terlatih melihat permasalahan dari 
tinjauan yang beragam pula. Melalui kegiatan semacam ini mahasiswa diharapkan tidak 
terjebak ke dalam kotak-kotak disiplin yang sempit. Tentu saja kegiatan ini berbeda 
dengan seminar walaupun keduanya bersifat ilmiah. Seminar merupakan pembahasan 
permasalahan yang ditinjau dari suatu disiplin ilmu tertentu secara mendalam. Seminar 
juga dapat digunakan sebagai wahana melatih ketrampilan mengkomunikasikan ilmu 
secara tulis atau lisan. 
 
Adapun lokakarya ialah tindak lanjut dari seminar. Lokakarya bertujuan mengelaborasi 
lebih jauh alternatif-alternatif yang ditemukan mahasiswa sehingga menjadi rumusan-
rumusan tindakan berupa program kerja yang akan dilaksanakan. Dengan memberikan 
pengalaman berlokakarya pada mahasiswa diharapkan mereka terbiasa untuk 
melakukan suatu tindakan secara sistematis dan praktis. Pengalaman yang demikian, 
setidaknya turut mewarnai sikap hidup dan. kepribadian mahasiswa. 
 

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



13 

 

 
2. Bidang Minat,Bakat dan atau Keorganisasian 

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

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

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

 
a. Olahraga Membangan Kebersamaan (ORMABES) 
b. Tapak suci 
c. Karate 
d. Muhammadiyah Pencinta Alam Semesta (MUPALAS) 
e. Sunbeam 
f. Teater 
g. Science Community 
h. Kewirausahaan 
i. Tari 
j. Paduan suara 
k. Dan lain-lain 

 
3. Bantuan Dana Pendidikan dan Kesejahteraan Mahasiswa 

 
Bidang kesejahteraan yang ada di Universitas Muhammadiyah Surabaya terdiri atas 
pemberian beasiswa, yaitu: 
 
A. Beasiswa 

 
Program ini dimaksudkan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan bagi mahasiswa 
yang kurang mampu ekonominya namun berprestasi akademik. Ada dua jenis yaitu 
Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) dan Bantuan Belajar Mahasiswa (BBM). Program ini 
antara lain dimaksudkan untuk memacu prestasi akademik dan keteladanan/ kepeloporan 
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mahasiswa di berbagai segi baik keilmuan, penalaran, budi pekerti, agama, maupun 
kepemimpinan dan manajemen sekaligus memberikan penghargaan dan kesejahteraan bagi 
mereka. Selain beasiswa yang disediakan pemerintah, Universitas juga memberikan 
beasiswa bagi mahasiswa berprestasi baik dibidang akademik, maupun non akademik, 
beasiswa duafa, beasiswa kader, dan lain-lain. 
 
B. Rintisan Koperasi Mahasiswa 

 
Program ini antara lain dimaksudkan sebagai upaya dan wadah untuk membantu 
mengembangkan kesejahteraan mahasiswa dan sekaligus memperkenalkan usaha koperasi 
di kalangan mahasiswa. 
 
 
 
C. Pelayanan Kesehatan 

 
Program pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan bidang 
kesehatan. Pelayanan kesehatan ini diberikan dengan cuma-cuma bagi mahasiswa. 
Pelayanan kesehatan ini dilakukan dengan menyediakan fasilitas klinik di Universitas 
Muhammadiyah Surabaya. 
 
D. Bimbingan dan Konseling dan Bursa Kerja Khusus 

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

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

 
4.1 Program Pengembangan Kepemimpinan dan Managemen. 

 
Program ini sangat penting untuk menumbuhkembangkan potensi kepemimpinan dan 
manajemen di kalangan mahasiswa agar kelak siap terjun di masyarakat dengan mantap, 
peka, penuh kreativitas dan inisiatif. Program ini dilakukan dalam bentuk pelatihan 
kepemimpinan dan manajemen antara lain latihan dasar kepemimpinan di tingkat dasar, 
menengah, dan lanjutan; Latihan Retorika dan Protokoler, dan sebagainya. 
 
4.2 Pengembangan Ikatan Organisasis Mahasiswa Sejenis (IOMS) dan Organisasi 

Mahasiswa antar-Kampus. 
 
Program ini dimaksudkan untuk menanamkan sikap ilmiah, pemahaman tentang arah 
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profesi dan sekaligus meningkatkan kerjasama, rasa persatuan nasional dan bahkan 
terciptanya saling pengertian di kalangan mahasiswa di tingkat regional maupun 
internasional, disamping memperluas wawasan kemampuan  berorganisasi di kalangan 
mahasiswa. Seperti contoh: 
1) Ikatan Senat mahasiswa Psikologi Indonesia (ISEMAPSI) 
2) Ikatan Mahasiswa teknik Mesin Indonesia (IMTMI) 
3) Ikatan Mahasiswa Akuntansi Indonesia (IMAI) 
4) Dan lain-lain 

 
4.3 Bidang Pengembangan Al-Islam, dan Kemuhammadiyahan 

 
a. Al-Islam  

Program ini bertujuan  ini antara lain untuk membantu meningkatkan aqidah, ibadah, 
dan akhlaqul karimah. Selain itu kegiatan juga diarahkan untuk peningkatan komitmen 
dan tanggung jawab mahasiswa terhadap persyarikatan Muhammadiyah dengan 
penyelenggaraan kegiatan yang bernafas keagamaan seperti peringatan hari-hari 
besar Islam, MTQ, latihan kepemimpinan kader Muhammadiyah Darul Arqam, kursus 
Khatib, baca tulis alquran, dll. Penyelenggaraan Kegiatan berkoordinasi dengan Pusat  
Pengkajian Agama Islam dan Kemuhammadiyahan. 
 

b. Mentoring Al Islam dan Kemuhammadiyahan 
Program ini betujuan untuk mengimplementasikan nilai-nilai keislaman dan 
kemuhammadiyahan secara praktis yang meliputi bidang pribadi dan sosial. 
Diwajibkan bagi mahasiswa baru semester I dan II. Penyelenggaraan Kegiatan 
berkoordinasi dengan Pusat Pengkajian dan Kemuhammadiyahan. 
 

4.4 Orientasi Studi/Program Pengenalan Akademik bagi Mahasiswa Baru (ORDIK) 
 
Program ini dimaksudkan untuk memberikan dasar-dasar pemahaman mengenai kehidupan 
dunia pendidikan tinggi, perguruan tinggi sebagai lembaga ilmiah dan kampus sebagai 
masyarakat ilmiah dengan segenap iklim dan budaya akademiknya. Selain itu, program ini 
juga bertujuan untuk mengenalkan berbagai kebijakan, sistem administrasi akademik, 
proses belajar mengajar, dunia kemahasiswaan, Al-Islam/Kemuhammadiyahan, 
kepemimpinan dan manajemen, serta menanamkan rasa cinta dan bangga terhadap 
almamater UMSurabaya. 
 
4.5 Masa Ta’aruf Mahasiswa (MASTAMA) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah  
 
Program ini dimaksudkan untuk memberikan dasar-dasar    pemahaman mengenai 
pengenalan organisasi persyarikaran Muhammadiyah beserta organisasi otonom (Ortom) 
Muhammadiyah yang juga sebagai upaya pendalaman pemahaman Mahasiswa tentang Al-
Islam/ Kemuhammadiyahan, kepemimpinan dan manajemen, serta ke-IMMan yang 
bertujuan untuk mencetak kader penerus bangsa dan persyarikatan . 
 
3.3 Strategi Pengembangan 
 
Dengan memperhatikan komponen dan potensi pengembangan kemahasiswaan dan hakikat 
pendidikan tinggi sebagai masyarakat dan lembaga ilmiah, serta menyadari bahwa 
pengembangan kemahasiswaan merupakan pelengkap kegiatan kurikuler dalam 
mewujudkan tujuan pendidikan nasional, perlu disusun strategi pengembangan 
kemahasiswaan UMSurabaya sebagai berikut: 
 



16 

 

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

a. Meningkatkan pembinaan dan kualitas mahasiswa berprestasi di tingkat nasional. 
b. Meningkatkan pembinaan dan kualitas inovasi, kreativitas, daya nalar, penulisan 

ilmiah dan karya cipta ilmiah mahasiswa. 
c. Meningkatan pembinaan dan kualitas wawasan keilmuan, pengembangan 

teknologi, dan penguasaan teknologi informasi mahasiswa 
d. Meningkatkan pembinaan kegiatan dalam rangka menumbuhkan kepekaan sosial 

dan profesionalitas mahasiswa dalam menjawab masalah nyata di lapangan yang 
relevan dengan bidang ilmu yang ditekuni 

e. Meningkatkan pembinaan dalam mengembangkan kemampuan intelektual 
mahasiswa di forum-forum ilmiah mahasiswa tingkat nasional dan internasional. 

 
2. Meningkatkan Pembinaan dan Kualitas Keterampilan Lunak (Soft Skills) Mahasiswa, 

dengan indikator: 
a. Meningkatkan pembinaan dan kualitas program pengembangan konsep diri, 

pengelolaan diri, rasa empati, dan pergaulan sosial mahasiswa. 
b. Meningkatkan pembinaan dan kualitas pengembangan visi dan strategi 

kepemimpinan mahasiswa. 
c. Meningkatkan pembinaan dan kualitas pengembangan wawasan kebangsaan 

mahasiswa. 
d. Meningkatkan pembinaan dan kualitas pengembangan budaya organisasi 

mahasiswa. 
e. Meningkatkan pembinaan dan kualitas program pemberian bimbingan/konseling 

kepada mahasiswa. Meningkatan pembinaan dan kualitas prestasi olahraga 
mahasiswa 

f. Meningkatkan pembinaan dan kualitas karya jurnalisme mahasiswa 
g. Meningkatkan pembinaan dan kualitas ketertarikan dan kepedulian mahasiswa 

pada masalah lingkungan  
 

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

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

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

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

d. Meningkatkan pembinaan menghadapi dunia kerja bagi alumni.  
e. Memanfaatkan secara optimal prasarana dan sarana kampus yang ada dalam 

mengembangkan program atau kegiatan kemahasiswaan. 
f. Mengupayakan terwujudnya kerjasama antar-lembaga kemahasiswaan di dalam 

maupun dengan lembaga kemahasiswaan/ instansi lain yang terkait dengan 
program kesejahteraan mahasiswa.  

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

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

i. Memanfaatkan secara optimal pembimbing kemahasiswaan 
j. Menerapkan Reward dan Punishment 
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3.4 Program Pengembangan 
 
Berdasarkan program kerja Rektor di bidang kemahasiswaan, maka proram pengembangan 
dibidang kemahasiswaan, meliputi: 
a. Tahapan Jangka Pendek (1 s.d. 2 tahun), dengan sasaran:  

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

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

3. Berkembangnya kesadaran dosen sebagai pendidik untuk mendukung 
terlaksananya kegiatan kemahasiswaan.  

4. Tersedianya dana dan sarana pengembangan  kemahasiswaan.  
5. Berkembangnya sistem informasi kemahasiswaan di UMSurabaya. 
6. Meningkatnya kegiatan bidang penalaran, minat dan kegemaran, kesejahteraan 

mahasiswa (kuantitas dan kualitas) serta kegiatan-kegiatan yang bernuansa Islami  
7. Difungsikannya secara opimal Ikatan Alumni UMSurabaya dengan mengadakan 

penelusuran dan penelitian tentang profil alumni serta optimalisasi pemanfaatan 
website UMSurabaya untuk membuka jaringan dengan alumni dan 
pemberdayaan alumni UMSurabaya untuk peningkatan kualitas lulusan 
(pelatihan kewirausahaan dan lain-lain)  

8. Peningkatan eksistensi IMM sebagai lembaga kader Muhammadiyah di 
UMSurabaya 

9. Peningkatan hubungan kerjasama dengan dunia usaha.  
 

b. Tahapan Jangka Menengah (kurang lebih 5 tahun),  dengan  sasaran:  
1. Terciptanya iklim dan lingkungan akademik (academic milieu) di UMSurabaya 

sebagai prasyarat berkembangnya proses akademik yang lancar.  
2. Mantapnya organisasi kemahasiswaan di UMSurabaya.  
3. Berkembangnya program kemahasiswaan yang bermutu dengan pengelolaannya 

yang efisien, merata, serta lebih relevan dengan perkembangan iptek dan 
harapan masyarakat. Meningkatnya dana dan sarana kemahasiswaan di 
UMSurabaya.  

4. Terciptanya jaringan informasi kemahasiswaan secara nasional dengan 
tersedianya data yang akurat, lengjkap, dan tepat waktu.  
 

c. Program Jangka Panjang (kurun waktu 25  tahun)  dengan sasaran. 
1. Terciptanya masyarakat dan lembaga ilmiah yang memiliki tradisi akademik 

dengan penghayatan akan nilai, norma, dan etika ilmiah yang semakin dijunjung 
tinggi oleh seluruh warga sivitas akademika serta terwujudnya kampus yang 
Islami. 

2. Berkembangnya sistem pendidikan tinggi yang mantap dengan pengembangan 
kemahasiswaan yang terprogram dan berkesinambungan yang menjamin 
tercapainya tujuan UMSurabaya dan pendidikan nasional. 

3. Tersedianya dana, sarana dan prasarana pendidikan yang semakin memadai. 
4. Terselenggaranya sistem informasi pendidikan tinggi yang mantap sejalan dengan 

kemajuan iptek dan perkembangan pendidikan yang tinggi yang relevan dengan 
pembangunan nasional. 
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BAB 5 
PENUTUP 
 
 
 
Tujuan utama pelayanan akademik baik dalam bentuk kurikuler maupun ko-kurikuler 
adalah mengantarkan mahasiswa mencapai tingkat kesarjanaan, sedangkan pembinaan 
dan pengembangan mahasiswa dalam bentuk ekstrakurikuler guna mematangkan 
kepribadian mahasiswa sesuai dengan potensi yang dimiliki dan untuk melahirkan 
lulusan yang sesuai dengan cita-cita Universitas Muhammadiyah Surabaya. 
 
Agar pembinaan mahasiswa dapat berjalan secara baik, disusun buku pembinaan 
mahasiswa yang dapat dijadikan acuan dasar bagi  penentuan kebi jaksanaan,  
perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan. 
 
Demikian penyusunan buku pedoman kemahasiswaan di Universitas Muhamamdiyah 
Surabaya, dengan segala keterbatasan, hanya kesungguhan, komitmen dan koordinasi 
merupakan modal besar bagi terwujudnya suatu pembinaan mahasiswa yang baik dan 
maksimal 
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Lampiran 1.  SK Rektor tentang Lembaga Kemahasiswaan 

KEPUTUSAN REKTOR 
Nomor : 0648.2/KEP/II.3.AU/A/2015 

Tentang 
LEMBAGA KEMAHASISWAAN DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA 

 

Bismillaahirrahmaanirrahim 

Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya: 

Menimbang  : a. Bahwa pembinaan kelembagaan mahasiswa di lingkungan 
Universitas Muhammadiyah Surabaya adalah salah satu upaya 
melatih kepekaan dan ketajaman analisis serta pola 
kepemimpinan mahasiswa. 

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

c. Bahwa sejalan dengan peranan dan tujuan pendidikan 
Universitas Muhammadiyah Surabaya maupun tujuan 
pendidikan nasional, maka dipandang perlu dibuat pedoman 
Lembaga  Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Surabaya 

Mengingat 

 

: 1. Undang-Undang Nomor; 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan 
Nasional. 

2. Peraturan Pemerintah nomor :60 tahun 1999, tentang 
Pendidikan Tinggi.  

3. Surat Keputusan Menteri P&K Nomor : 155/U/1998, tentang 
Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan 
Tinggi. 

4. Pedoman PP Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/ B/ 2012 Tentang 
PTM. 

5. Ketentuan Majelis DIKTI PP Muh no 178/KET/I.3/ D/ 2012 
Tentang Penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah No. 
02/PED/I.0/ B/ 2012 Tentang PTM 

6. Statuta Universitas Muhammadiyah Surabaya  2013 
Memperhatikan : Hasil Rapat Koordinasi pimpinan Universitas Muhammadiyah 

Surabaya, tanggal  22 – 23  Maret 2013 
 

MEMUTUSKAN 
Menetapkan   
Pertama : Berlakunya Pedoman Lembaga Kemahasiswaan di Universitas 

Muhammadiyah Surabaya 
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Kedua : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan   ditinjau   kembali 
apabila  terdapat kekeliruan 

Ditetapkan di  :  Surabaya 
Tanggal 15 Oktober 2015 
 
 

 
 
 
 
 
Tembusan Kepada Yth. : 

1. Dirjen Pendidikan Tinggi di Jakarta. 
2. Majlis Diktilitbang PP Muhammadiyah di Yogyakarta. 
3. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur di Surabaya. 
4. Kopertis Wilayah VII di Surabaya. 
5. Para Wakil RektorUMSurabaya. 
6. Para Kepala Biro di UMSurabaya. 
7. Para Dekan dan Direktur UMSurabaya. 
8. Para Pembantu Dekan dan Wadir di UMSurabaya. 
9. Para Ketua Program Studi di UMSurabaya. 
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BAB 1 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
PENGERTIAN 

 
 
1. Rektor adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi tingkat  Universitas     

Muhammadiyah Surabaya. 
2. Dekan adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi tingkat Fakultas di lingkungan 

Universitas Muhammadiyah Surabaya. 
3. Direktur adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi ditingkat Program 

Pascasarjana dan Diploma di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya.   
4. Wakil direktur/wakil dekan bidang kemahasiswaan adalah pemimpin dan penanggung 

jawab tertinggi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya. 
5. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi 

tingkat Jurusan/Program Studi di Fakultas yang ada di lingkungan Universitas 
Muhammadiyah Surabaya. 

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

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

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

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

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

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

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

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

14. Pembina adalah Dosen yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor yang membina dan 
mengarahkan  kegiatan UKM. 

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

16. Mahasiswa adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya yang terdaftar aktif 
dalam tahun yang sedang berjalan 

17. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah selanjutnya disebut IMM adalah organisasi 
kemahasiswaan yang merupakan organisasi otonom dari Persyarikatan Muhammadiyah 
yang pernbentukan dan pembinaannya diatur tersendiri sesuai Anggaran Dasar dan 
Anggaran Rumah Tangga IMM.  
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18. Tapak Suci selanjutnya disebut TS adalah unit aktifitas mahasiswa yang merupakan 
organisasi otonom dari Persyarikatan Muhammadiyah yang pembentukan dan 
pembinaannya diatur tersendiri sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 
Tapak Suci. 

 
Pasal 2 

SYARAT-SYARAT UMUM MENJADI PENGURUS  
LEMBAGA KEMAHASISWAAN 

 
Pengurus Lembaga kemahasiswaan di lingkungan UMSurabaya harus memenuhi syarat-
syarat umum sebagai berikut : 
1. Jujur, terpercaya, cakap dan mampu memimpin. 
2. Tidak sedang dikenai sanksi akademik dan atau sanksi kemahasiswaan. 
3. Prestasi akademik baik, sekurang-kurangnya mempunyai IPK 2,75. 
4. Tidak menjabat sebagai Pengurus Harian organisasi kemahasiswaan lain di luar 

kampus. 
5. Pada saat pengusulan berlangsung calon ketua sekurang-kurangnya berada pada 

semester III (tiga) sampai maksimal berada pada semester VIII (delapan). 
6. Terdaftar aktif sebagai mahasiswa UMSurabaya dalam tahun yang sedang berjalan. 
7. Telah mengikuti dan lulus kegiatan ORDIK (Orientasi Dinamika Kampus) dan Orientasi 

Fakultas. 
 

Pasal 3 
POLA HUBUNGAN INTERNAL LEMBAGA 

KEMAHASISWAAN 
 

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

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

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

b. Pengangkatan dan pemberhentian Pimpinan ORMAWA 
c. Kebijakan anggaran kemahasiswaan 
d. Pembinaan, pendampingan dan penilaian terhadap ORMAWA se-

UMSurabaya. 
e. Selebihnya dari poin a, b, c dan d menjadi wewenang lembaga 

kemahasiswaan secara hirarki atau organisasi mahasiswa lainnya. 
3. Antar lembaga kemahasiswaan di tingkat Universitas, Fakultas, Jurusan/Program 

Studi dapat mempunyai hubungan Instruktif,  koordinatif dan konsultatif. 
4. Lembaga-lembaga kemahasiswaan ditingkat Fakultas, Jurusan, Program Studi, 

mempunyai hubungan koordinatif, konsultatif dengan lembaga kemahasiswaan di 
tingkat Universitas. 

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

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

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

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

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

Pasal 4 
POLA HUBUNGAN EKSTERNAL LEMBAGA 

KEMAHASISWAAN 
 
 

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

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

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

 
Pasal 5 

KEWAJIBAN PENGURUS LEMBAGA 
KEMAHASISWAAN 

 
Setiap   pengurus    lembaga    kemahasiswaan   Universitas Muhammadiyah Surabaya wajib : 
1. Wajib memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban dan keamanan 

Universitas Muhammadiyah Surabaya. 
2. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian. 
3. Menjaga nama baik dan kewibawaan Universitas sebagai almamater. 
4. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional, nilai moral dan kebenaran ilmiah. 
5. Menjaga integritas pribadi dan kejujuran intelektual. 
6. Membantu dan tidak menghalang-halangi terselenggaranya kegiatan Universitas baik 

akademik maupun non akademik 
7. Disiplin, jujur, kreatif, inovatif, bertanggung jawab dan menghindari perbuatan yang 

tercela. 
8. Berbudi pekerti luhur dan berpakaian sopan. 
9. Menghormati berbagai pihak demi  terbinanya suasana hidup kekeluargaan. 
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10. Memelihara dan meningkatkan mutu lingkungan hidup kampus Universitas 
Muhammadiyah Surabaya. 

11. Mentaati peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Surabaya. 
 

Pasal 6 
HAK PENGURUS LEMBAGA KEMAHASISWAAN 

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

pembimbing/ pendamping. 
2. Mendapat penghargaan disesuaikan dengan prestasi dan dedikasinya. 
 

Pasal 7 
SANKSI 

 
1. Setiap pengurus  lembaga kemahasiswaan yang   melanggar ketentuan pembinaan 

lembaga    kemahasiswaan dikenai sanksi. 
2. Sanksi yang dikenakan pada pengurus lembaga kemahasiswaan dapat berupa: 

a. Peringatan lisan, dan atau;  
b. Peringatan tertulis, dan atau;  
c. Diberhentikan sebagai pengurus  lembaga kemahasiswaan sampai masa studi 

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

BAB II 
LEMBAGA KEMAHASISWAAN YANG DIBENTUK 

DAN ATAU YANG DIBINA 
Pasal 8 

 
1. Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas (DPM-U). 
2. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEM-U). 
3. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (DPM-F). 
4. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEM-F). 
5. Himpunan Mahasiswa jurusan/Himpunan Mahasiswa Program Studi 

(HMJ/HIMA/HMP). 
6. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). 
7. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). 
8. Tapak Suci Putera Muhammadiyah 
9.   Hizbul Wathan (HW) 
 

BAB III  
STRUKTUR  LEMBAGA KEMAHASISWAAN 

Pasal 9 
 

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

2.  Struktur lembaga kemahasiswaan di tingkat Fakultas/Akademi terdiri atas :  
a. Dekanat  
b. DPM-F  
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c. BEM-F  
 

3.  Struktur lembaga kemahasiswaan ditingkat Jurusan/Program Studi terdiri 
atas a.   Pimpinan jurusan/Program Studi  
b.   HMJ/HIMA/HMP 
c.   DPO (dewan penasehat organisasi) 

 
BAB IV  

DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS (DPM-U) 
 

Pasal 10  
KEDUDUKAN 

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

dan  eksternal. 
 

Pasal 11 
TUGAS DAN FUNGSI 

 
1. DPM-U mempunyai tugas : 

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

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

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

d. Memilih Presiden Mahasiswa BEM-U, dalam hal Presiden Mahasiswa BEM-U tidak 
secara langsung melalui Pemilu Raya Mahasiswa. 

 
2.  DPM-U mempunyai fungsi :  

a.   Aspirasi  
b.   Legislasi   
c.   Kontroling 
d.   Budgeting 
 

Pasal 12  
STRUKTUR 

 
Kepengurusan DPM-U sekurang-kurangnya terdiri atas 
1.    Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas (Ka.DPM-U). 
2.    Sekretaris dan Bendahara. 
3.    Ketua-ketua Bidang sesuai dengan kebutuhan. 
 

Pasal 13 
PROSEDUR PEMBENTUKAN 

 
1. Penyelenggara Pemilihan DPM-U dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Raya 

Universitas (KPRU) 
2. KPRU dibentuk bersifat independen, akuntabel, dan berkeadilan 
3. Prosedur pembentukan KPRU ditentukan berdasarkan 

a. Pemilihan langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil  
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b. Penetapan berdasarkan Surat Keputusan Rektor dan terdiri dari perwakilan 
Mahasiswa se-UMSurabaya dari unsur Fakultas 

c. Penetapan  
d. Pengesahan 
e. Ketentuan lain berdasarkan KPRU dibentuk berdasarkan Undang-Undang 

Mahasiswa 
4. Prosedur pembentukan DPM-U dilakukan melalui tahapan-tahapan: 

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

UMSurabaya 
d. Pengesahan 

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

6.  Agenda Sidang Umum sekurang-kurangnya:  
a. Memilih Ketua DPM-U  
b. Menyusun Kepengurusan DPM-U berdasarkan komisi-komisi  
c. Membuat Garis-Garis Besar Program Kerja (GBPK), dalam hal Ketua    DPM-U tidak 

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

tidak dipilih secara langsung melalui Pemilu Raya Mahasiswa. 
 

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

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

 
Pasal 14  

PENGESAHAN 
 

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

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

 
Pasal 15 

HAK DAN TANGGUNG JAWAB 
 

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

2. DPM-U bertanggung jawab secara kelembagaan kepada Rektor 
3. DPM-U bertanggung jawab secara fungsional kepada mahasiswa UMSurabaya, yang 

mekanismenya diatur oleh DPM-U. 
 

Pasal 16 
SIDANG-SIDANG 

 
1. DPM-U dapat mengadakan sidang yang terdiri atas:  

a.   Sidang Pleno.  
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b.   Sidang Paripurna  
c.   Sidang Komisi.  
d.   Sidang Khusus.  
e.   Sidang Raya  
f.    Atau Sidang-sidang lain yang dipandang perlu. 
 

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

3. Bila dipandang perlu sidang dapat mengundang Rektor atau Presiden     BEM-U 
4. Sidang Raya merupakan media mekanisme pertanggung jawaban DPM-U kepada 

mahasiswa UMSurabaya. 
5. Sidang Raya dapat dilaksanakan minimal setahun sekali 
 

Pasal 17  
MASA BAKTI, PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN 

 
1. Masa bakti DPM-U adalah 1 (satu) tahun, khusus jabatan ketua tidak dapat 

diperpanjang dan dipilih lagi untuk periode berikutnya. 
2. Pengurus DPM-U diberhentikan karena : 

a. Masa baktinya sudah habis 
b. Meninggal dunia ,atau 
c. Atas kemauan sendiri/atau 
d. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di UMSURABAYA, 

atau 
e. Tidak melaksanakan tugas sebagai pengurus, atau  
f. Telah di Wisuda atau lulus, atau  
g. Tidak memenuhi persyaratan lagi sebagai pengurus lembaga kemahasiswaan 

3. Ketua DPM-U memberhentikan anggota DPM-U antar waktu dengan Surat Keputusan. 
4. Dalam keadaan tertentu untuk kepentingan lembaga kemahasiswaan, Ketua DPM-U 

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

Keputusan. 
 
 

BAB V 
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS 

Pasal 18 
 KEDUDUKAN 

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

Pasal 19  
 STRUKTUR  
Kepengurusan   DPM-F sekurang-kurangnya terdiri atas:  
a.   Ketua  
b.   Bendahara  
c.   Sekretaris  
d.   Ketua-ketua Bidang sesuai dengan kebutuhan. 
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Pasal 20  
TUGAS DAN FUNGSI 

 
1. DPM-F bertugas : 

a. Memberikan saran, usul dan pendapat kepada Pihak Fakultas.  
b. Membuat Garis-garis Besar Program Kerja (GBPK) bagi BEM F dalam hal Gubenur 

BEM-Ftidak dipilih secara langsung melalui Pemilu Raya Fakultas 
c. Mengawasi dan menilai pelaksanaan program kerja I dalam hal Gubenur BEM-F 

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

melalui Pemilu Raya Fakultas 
 
(2) DPM-F mempunyai fungsi :  

a. Aspirasi  
b. Legislasi  
c. Kontroling 
d. budgeting  

Pasal 21  
PROSEDUR PEMBENTUKAN 

 
1. Penyelenggara Pemilihan DPM-F Dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Raya 

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

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

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

Mahasiswa 
 

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

masing-masing Fakultas di UMSurabaya 
d. Penetapan  
e. Pengesahan 

 
5. Senator terpilih dalam Pemilu Raya Fakultas, selanjutnya menga  Sidang Umum, 

yang agenda utamanya adalah   
a. Memilih Ketua DPM-F.  
b. Membentuk Struktur dan pengurus DPM-F.  
c. Membuat Garis-garis Besar Program Kerja (GBPK) BEM-F dalam hal Gubenur 

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

dipilih secara langsung melalui Pemilu Raya Fakultas. 
 

6. Sidang Umum dimaksud berlangsung dan harus selesai dalam waktu selambat-
Iambatnya 7 X 24 jam, sejak tanggal anggota DPM-F dipilih melalui Pemilu Raya 
Mahasiswa Fakultas. 
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7. Ketentuan lebih lanjut tentang prosedur pembentukan DPM-F diatur dalam Undang-
Undang Mahasiswa 

 
Pasal 22  

PENGESAHAN 
 

1. Ketua DPM-F mengajukan susunan pengurus DPM-F kepada Dekan/Direktur paling 
lambat 7 x 24 jam sejak tanggal Sidang Umum selesai untuk mendapatkan 
pengesahan 

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

Pasal 23  
HAK DAN TANGGUNG JAWAB 

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

pengembangan Fakultas/Akademik 
2. DPM-F bertanggung jawab secara kelembagaan kepada Dekan/ Direktur. 
3. DPM-F bertanggung jawab secara fungsional kepada DPM-U adalah mahasiswa 

Fakultas/ Akademi yang mekanismenya diatur oleh DPM-F. 
Pasal 24 

SIDANG-SIDANG 
 

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

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

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

atau BEM-F . 
5. Sidang Raya merupakan media mekanisme pertanggungjawaban kepada Senat 

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

Pasal 25  
MASA BAKTI, PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN 

 
1. Masa bakti pengurus DPM-F adalah 1 (satu) tahun, khusus ketua tidak dapat 

diperpanjang dan dipilih lagi untuk periode  berikutnya. 
2. Pengurus DPM-F diberhentikan karena :  

a. Masa baktinya sudah habis,atau  
b. Meninggal dunia,atau  
c. Atas kemauannya sendiri,atau  
d. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di UMSurabaya, atau 
e. Tidak melaksanakan tugas sebagai pengurus,atau  
f. Tidak memenuhi persyaratan lagi sebagai pengurus lembaga kemahasiswaan 
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3. Ketua DPM-F dapat memberhentikan pengurus DPM-F dengan  Surat Keputusan 
4. Dalam keadaan tertentu untuk kepentingan lembaga kemahasiswaan Ketua DPM-F 

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

Surat Ketetapan 
 
 

BAB VI 
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS 

(BEM-U) 
 

Pasal 26 
KEDUDUKAN 

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

managerial / leadership. 
 

Pasal 27  
TUGAS DAN FUNGSI 

 
1. BEM-U bertugas : 

a. Melaksanakan program DPM-U yang telah ditentukan di dalam Garis-Garis 
Besar Program Kerja (GBPK) yang dibuat oleh DPM-U. 

b. Merencanakan dan mengorganisasi program kegiatan kemahasiswaan dalam 
bidang eksekutif dan manajerial/ leadership di tingkat Universitas. 

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

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

 
Pasal 28  

STRUKTUR 
 

Struktur Kepengurusan BEM-U sekurang-kurangnya terdiri atas;  
a.  Presiden Mahasiswa  
b.  Wakil Presiden Mahasiswa 
c.  Menteri- Menteri sesuai dengan kebutuhan 
 

Pasal 29  
PROSEDUR PEMBENTUKAN 

 
1. Penyelenggara Pemilihan BEM-U dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Raya 

Universitas (KPRU) 
2. Tata cara dan prosedur pengangkatan KPRU berdasarkan pasal 13 ayat (2) dan (3) 
3.  Prosedur pembentukan BEM-U dapat dilakukan tahapan-tahapan :  

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

d. Penyusunan Menteri-Menteri  
e. Pengesahan. 

 
4. Mekanisme dan prosedur formal sebagaimana dalam ketentuan (1) huruf a, b, c, 

diatas diatur oleh DPM-U berdasarkan Undang-Undang, dalam hal BEM-U tidak 
dipilih secara langsung melalui Pemilu Raya Mahasiswa. 

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

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

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

Pasal 30  
HAK DAN TANGGUNG JAWAB 

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

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

Ketua BEM-U tidak dipilih secara langsung melalui Pemilu Raya Mahasiswa, dan 
dalam hal Ketua BEM-U dipilih langsung melalui Pemilu Raya mahasiswa, BEM-U 
bertanggung jawab langsung kepada DPM-U dan mahasiswa UMSurabaya yang 
mekanismenya akan diatur oleh DPM-U dan atau BEM-U berdasarkan Undang-
Undang Mahasiswa 

4. BEM-U berhak memberikan pendampingan, penilaian, dan pembinaan bagi BEM-F 
dan HMJ/HIMA/HMP  sesuai dengan ketentuan yang disepakati oleh Presiden 
Mahasiswa 

 
Pasal 31  

MASA BAKTI, PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN 
 

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

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

atau  
e. Tidak memenuhi persyaratan lagi sebagai pengurus. 

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

Mahasiswa BEM-U dapat melakukan penggantian pengurus antar waktu. 
5. Hasil penggantian pengurus antar waktu dapat ditetapkan oleh Rektor 
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BAB VII 
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS 

(BEM-F) 
 

Pasal 32 
KEDUDUKAN 

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

manajerial / leadership 
 

Pasal 34 
STRUKTUR 

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

Pasal 35  
TUGAS DAN FUNGSI 

 
1. BEM-F bertugas : 

a. Melaksanakan Program kerja BEM-F yang telah diteta dalam Garis-garis 
Besar Program  

b. Garis Besar Program Kerja (GBPK) yang dibuat oleh DPM-F, dalam hal 
Gubenur BEM-F tidak dipilih secara langsung dalam Pemilu raya Mahasiswa 
Fakultas  

c. Merencanakan dan mengkoordinasikan program kegiatan kemahasiswaan di 
Fakultas. 

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

 
2. BEM-F mempunyai fungsi : 

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

 
 

Pasal 36  
PROSEDUR PEMBENTUKAN 

 
1. Penyelenggara Pemilihan BEM-F Dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Raya 

Fakultas (KPRF) 
2. Prosedur pengangkatan KPRF sesuai dengan pasal 21 ayat (2) dan (3) 
3. Prosedur pembentukan BEM-F dilakukan melalui tahapan-tahapan :  

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

masing-masing Fakultas se-UMSurabaya 
c. Penetapan  
d. Pengesahan 
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4. Pembentukan pengurus BEM-F dilakukan paling lambat 5 X 24 jam sejak tanggal 
Pemilu Raya Mahasiswa Fakultas berakhir.  

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

 
Pasal 37 

 PENGESAHAN 
 

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

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

Pasal 38 
HAK DAN TANGGUNG JAWAB 

 
1. Pengurus BEM-F mempunyai hak : 

a. Menyampaikan pendapat usul dan saran kepada Pimpinan Fakultas/ Akademi 
dan atau kepada DPM-F. 

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

2. BEM-F bertanggung jawab secara kelembagaan  Dekan/Direktur. 
3. BEM-F bertanggung jawab secara fungsional kepada DPM-F dalam hal Gubenur BEM-

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

 
Pasal 39  

MASA BAKTI, PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN 
 

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

2. Pengurus BEM-F diberhentikan karena :  
a. Masa baktinya sudah habis, atau 
b. Meninggal dunia, atau 
c. Atas kemauaniiya sendiri, atau 
d. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di UMSurabaya, 

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

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

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

dengan Surat Ketetapan. 
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BAB VIII 
HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN / PROGRAM STUDI (HMJ/HIMA/HMP) 

Pasal 41  
KEDUDUKAN 

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

mahasiswa sesuai dengan Jurusan/Program Studinya. 
 
 

Pasal 42  
TUGAS DAN FUNGSI 

 
1. HMJ/HIMA/HMP bertugas melaksanakan kegiatan pengembangan dalam bidang 

keilmuan, profesi dalam  lingkungan Jurusan/ Program Studi 
2. HMJ/HIMA/HMP mempunyai fungsi penunjang eksekusi/pelaksanaan aspirasi 

mahasiswa dalam lingkungan  Jurusan/ Program Studi 
3. Merencanakan dan mengkoordinasikan program kegiatan   kemahasiswaan di 

Jurusan/ Program studi. 
4. Merencanakan dan mengkoordinasikan program kegiatan   kemahasiswaan di 

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

instruktif, koordinatif, dan konsultatif. 
 

Pasal 43 
 HAK DAN TANGGUNG JAWAB 

 
1. Pengurus HMJ/HIMA/HMP mempunyai hak :  

a. Menyampaikan pendapat, usul  kepada Pimpinan Jurusan/Program Studi, dan 
atau BEM-F  

b. Mendapat pembinaan, pembimbingan dan pendampingan dari pembina, 
pembimbing dan pendamping 

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

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

 
 

Pasal 44  
STRUKTUR 

Kepengurusan HMJ/HIMA/HMP sekurang-kurangnya terdiri atas 
1. Walikota HMJ/HIMA/HMP 
2. Sekretaris  
3. Ketua-ketua Departemen sesuai kebutuhan 
4. Bendahara 
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Pasal 45  
PROSEDUR PEMBENTUKAN 

 
1. Penyelenggara Pemilihan HMJ/HIMA/HMP dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum 

Raya Jurusan/Program studi (KPRJ) 
2. KPRU dibentuk bersifat independen, akuntabel, dan berkeadilan 
3. Prosedur pembentukan KPRP ditentukan berdasarkan 

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

perwakilan Mahasiswa di masing-masing Program Studi/Jurusan  
c. Penetapan  
d. Pengesahan 
e. Ketentuan lain berdasarkan KPRJ dibentuk berdasarkan Undang-Undang 

Mahasiswa 
4. Penyelenggara pemilihan HMJ/HIMA/HMP adalah Komisi Pemilihan Raya 

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

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

masing-masing program studi 
d. Pengesahan 

 
6. Mekanisme pembentukan sebagaimana dalam ayal (1) huruf a, b, c, tersebut dapat 

diatur oleh DPM-F  dalam hal Ketua HMJ/ HIMA tidak dipilih secara langsung melalui 
Pemilu Raya Mahasiswa dan  dalam hal Ketua HMJ/HIMA/HMP dipilih secara 
langsung melalui Pemilu Raya Mahasiswa, mekanismenya diatur oleh Ketua 
HMJ/HIMA/HMP 
 

Pasal 46  
PENGESAHAN 

 
1. Ketua HMJ/HIMA/HMP mengajukan susunan pengurus HMJ/HIMA/HMP kepada 

Dekan /Direktur untuk mendapatkan pengesahan 
2. Dekan/Direktur mengesahkan atau memberhentikan susunan pengurus 

HMJ/HIMA/HMP dengan Surat Keputusan 
3. Dekan/Direktur dapat melantik pengurus HMJ/HIMA/HMP 
 

Pasal 47 
MASA BAKTI, PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN 

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

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

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

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

5. Dekan/Direktur dapat menetapkan penggantian pengurus HMJ/HIMA antar waktu 
dengan Surat Ketetapan. 
 

BAB IX  
UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM) 

Pasal 48  
KEDUDUKAN,TUGAS, DAN TANGGUNG JAWAB 

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

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

bidang tertentu. 
4. UKM bertanggung jawab kepada Rektor. 
 

Pasal 49 
PEMBENTUKAN, PENGESAHAN DAN MASA BAKTI 

 
1. Usulan pembentukan UKM dilakukan   oleh sekurang-kurangnya 50 mahasiswa dan 

minimal dari 3 Fakultas lingkungan UMSurabaya. 
2. Untuk disahkan menjadi UKM, sedikit-dikitnya harus menjalani masa uji coba selama 

satu tahun dan telah dinyatakan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh 
Rektor. 

3. Pembentukan UKM  disahkan dengan Keputusan Rektor. 
4. Pengurus UKM    diangkat dan    diberhentikan dengan Surat Keputusan Rektor. 
5. Penyelenggaraan UKM didasarkan pada AD/ART UKM yang bersangkutan. 
6. AD/ ART sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 49 ay at (5) di atas, tidak 

boleh bertentangan dengan peraturan yang berlaku di UMSurabaya. 
7. Masa bakti pengurus UKM adalah satu tahun dan tidak dapat diperpanjang 
 

Pasal 50 
EVALUASI 

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

jam setelah kegiatan selesai. 
2. Setiap UKM tidak diperkenankan mengadakan kegiatan baru sebelum melaporkan 

kegiatan yang terdahulu. 
3. Setiap UKM yang tidak melaporkan kegiatannya sebagaimana dalam ayat (1) di atas 

selambat-lambatnya 3 bulan sejak kegiatan tersebut selesai, UKM yang bersangkutan 
dibekukan. 

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

5. Jika ketentuan dalam ayat (3,4) diatas tidak dipenuhi dalam waktu selambat-
lambatnya 2 bulan sejak dinyatakan dibekukan, UKM yang bersangkutan dinyatakan 
bubar dengan Surat Keputusan Rektor. 
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BAB X 
IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH (IMM) DAN TAPAK SUCI 

Pasal 51  
STATUS, FUNGSI, DAN TANGGUNG JAWAB 

 
IMM adalah organisasi mahasiswa yang otonom dalam persyarikatan Muhammadiyah 
dan keberadaannya di Universitas Muhammadiyah Surabaya memiliki hubungan 
fungsional, aspiratif dalam bidang kaderisasi ke-Islaman dan Kemuhammadiyahan dan 
bertanggung jawab kepada Rektor. Tapak Suci adalah organisasi otonom dalam 
persyarikatan Muhammadiyah dan keberadaannya di UMSurabaya memiliki hubungan 
fungsional dan aspiratif dalam bidang Bela Diri Keolahragaan dan bertanggung jawab 
kepada Rektor. 

 
Pasal 52  

PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN 
 
1. Rektor adalah pembina IMM dan Tapak Suci 
2. Hal lain yang menyangkut penyelenggaraan organisasi IMM dan Tapak Suci di 

lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya berpedoman pada AD/ART IMM 
dan Tapak Suci yang berlaku serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang 
berlaku di UMSurabaya. 
 

BAB XI 
KETENTUAN PERALIHAN 

PASAL 53 
 

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

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

tanggal ditetapkan. 
 

 
Ditetapkan di   Surabaya 
Tanggal        : 15 Oktober 2015 
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 Keterangan : 
  
                    : pola hubungan Instruktif 
                                 : pola hubungan koordinatif dan konsultatif

Rektor 

Pendamping 

Dekan 

Kaprodi 

BEM-U DPM-U 

BEM-F DPM-F 

HMJ 

UKM Ortom 

Pembimbing 



Pedoman Kemahasiswaan tahun 2016-2017 36 
 

 
 

 

Lampiran  2.  Kode Etik Mahasiswa 

KEPUTUSAN REKTOR 
Nomor: 110/KEP/II.3.AU/F/2014 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR  

NOMOR: 033/KEP/II.3.AU/F/2014  
TENTANG PENETAPAN KODE ETIK MAHASISWA 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA 
 

 
Bismillahirrahmanirrahim, 
 
Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya, setelah: 
 
 

Menimbang : a. Bahwa perlu ada pedoman bagi seluruh mahasiswa UMSurabaya 
dalam berperilaku yang baik, berdisiplin, beretika, dan berakhlak 
mulia dalam melaksanakan aktivitas di lingkungan kampus 
UMSurabaya, masyarakat umum, serta mampu menciptakan 
suasana akademik yang kondusif. 

b. Bahwa pedoman sebagaimana dimaksud pada huruf a disusun 
dalam bentuk kode etik mahasiswa. 

c. Bahwa agar kode etik mahasiswa dapat dapat dilaksanakan 
dengan baik perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor. 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 
tentang Pendidikan Tinggi.  

3. Pedoman PP Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.0/B/2012 
tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah. 

4. Ketentuan Majelis Dikti PP Muhammadiyah Nomor: 
178/KET/I.3/D/2012  tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah. 

5. Statuta Universitas Muhammadiyah Surabaya. 
6. Surat Kepala LEP2 UMSurabaya Nomor: 

003/II.3.AU/LE&P2/A/2014 tanggal 29 Januari 2014 tentang 
Draft Kode Etik Tenaga Kependidikan dan Revisi Draft Kode Etik 
Dosen dan Mahasiswa.  
 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan :  
Pertama : Menetapkan Kode Etik Mahasiswa Universitas Muhammadiyah 

Surabaya sebagaimana terlampir. 
 

Kedua : Kode Etik Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya berlaku 
bagi seluruh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya. 
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Ketiga : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan 
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. 
 

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 
adanya peninjauan kembali. 
 
        

   Ditetapkan di : Surabaya 
Pada tanggal  : 19 Februari 2014 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tembusan Yth: 

1. Para Wakil Rektor 

2. Para Dekan/Direktur 

3. Para Ka. Biro/UPT/Lembaga     
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LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA 
 
Nomor : 110/KEP/II.3.AU/F/2014 
Tanggal : 19 Februari 2014 
Tentang : Perubahan Atas Keputusan Rektor Nomor: 033/ KEP/II.3.AU/F/2014 
   Tentang Penetapan Kode Etik Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya 
 

 
MUKADIMAH 

 
Universitas Muhammadiyah Surabaya adalah lembaga pendidikan tinggi miliki Muhammadiyah 
yang disebut Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) penyelenggara pendidikan formal yang 
meliputi program profesi, diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor di bawah 
pembinaan Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Mahasiswa adalah peserta didik 
yang sedang menuntut ilmu dan belajar di perguruan tinggi. Mahasiswa adalah manusia yang 
sedang tumbuh secara fisik dan berkembang dalam akal menuju kedewasaan. Ide, tindakan, 
ucapan, perilaku terkadang terkesan tergesa-gesa dan ingin segera tercapai. Kadang 
bercampur antara idealisme dengan pragmatisme. Tetapi yang tidak kalah penting bahwa 
mahasiswa bisa menjadi agen perubahan (agent of change) dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara. Aktivitas, keragaman, pluralisme, dan dinamika kampus akan 
mempengaruhi perilaku, ucapan, dan tindakan mahasiswa yang dapat membawa perilaku 
mahasiswa kearah yang lebih positif. Oleh sebab itu mahasiswa harus memiliki kode etik 
mahasiswa sebagai pedoman berperilaku dalam segala aktivitasnya di kampus maupun di luar 
kampus yang disebut Kode Etik Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya. 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Kode Etik Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya ini yang dimaksud dengan: 
1. Universitas Muhammadiyah Surabaya selanjutnya disingkat UMSurabaya adalah 

universitas milik persyarikatan Muhammadiyah yang penyelenggaraannya berada di 
bawah pembinaan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 

2. Kode etik adalah seperangkat peraturan yang mengatur sikap, perkataan, perbuatan, dan 
cara berbusana mahasiswa UMSurabaya. 

3. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan sedang belajar di lingkungan 
UMSurabaya. 

4. Pimpinan universitas adalah Rektor dan Wakil Rektor. 
5. Pimpinan fakultas adalah Dekan dan Wakil Dekan. 
6. Pimpinan program studi adalah Ketua Program Studi. 
7. Kewajiban mahasiswa adalah segala sesuatu yang mengikat dan harus dilakukan oleh 

mahasiswa UMSurabaya. 
8. Hak mahasiswa adalah segala sesuatu yang menurut peraturan yang berlaku yang 

seharusnya diterima oleh mahasiswa selama menempuh studi di UMSurabaya. 
9. Pelanggaran kode etik adalah setiap sikap, perkataan, perbuatan, dan busana yang 

bertentangan dengan kode etik mahasiswa UMSurabaya. 
10. Sanksi adalah akibat hukum yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar kode etik. 
11. Pembelaan adalah ikhtiar yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai usaha pembelaan atau 

klarifikasi. 
12. Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik dan hak dari mahasiswa yang kena sanksi. 
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13. Lembaga Kode Etik adalah institusi yang mengawasi pelaksanaan kode etik mahasiswa. 
14. Majelis Kehormatan Kode Etik Mahasiswa adalah komisi adhoc non struktural pada 

universitas yang bertugas menegakkan, melaksanakan, serta menyelesaikan pelanggaran 
kode etik yang dilakukan mahasiswa yang ditetapkan oleh Rektor.   

 
BAB II 

FUNGSI DAN TUJUAN 
 

Pasal 2 
 
(1) Kode etik ini berfungsi untuk memberikan pedoman bagi seluruh mahasiswa UMSurabaya 

dalam berperilaku yang baik, berdisiplin, beretika, dan berakhlak mulia dalam 
melaksanakan aktivitas di lingkungan kampus UMSurabaya dan di masyarakat umum 
serta mampu menciptakan suasana akademik yang kondusif. 

(2) Tujuan dibuatnya kode etik mahasiswa ini bertujuan untuk mewujudkan visi, misi, dan 
tujuan UMSurabaya.  

BAB III 
HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA 

 
Pasal 3 

Kewajiban Mahasiswa 
 
Mahasiswa UMSurabaya berkewajiban: 
a. Menjaga nama baik almamater UMSurabaya. 
b. Memelihara nila-nilai moral, etika, estetika, dan agama dalam pergaulan, berkata, 

berbusana, dan berkendara. 
c. Memelihara ketertiban, keamanan, dan kebersihan sarana dan prasarana kampus 

UMSurabaya. 
 

Pasal 4 
Hak Mahasiswa 

 
Mahasiswa UMSurabaya memiliki hak: 
a. Memperoleh pelayanan akademik, keuangan, dan administrasi lainnya dengan baik. 
b. Menggunakan dan memanfaatkan fasilitas akademik, keuangan, dan administrasi lainnya. 
c. Menyampaikan aspirasi, pendapat, dan kritik secara santun, baik secara lisan maupun 

tulisan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama dan hukum positif. 
d. Memperoleh pembelaan sesuai peraturan. 
e. Memperoleh penghargaan atas prestasinya. 
 

BAB IV 
HUBUNGAN MAHASISWA DENGAN UNIVERSITAS, DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN 

SESAMA MAHASISWA 
 

Pasal 5 
Hubungan Mahasiswa dengan Universitas 

 
Setiap mahasiswa wajib: 
a. Menunjung tinggi nama baik almamater universitas. 
b. Mematuhi segala peraturan/ketentuan yang telah ditetapkan universitas dan fakultas baik 

di bidang akademik dan non akademik termasuk berorganisasi. 
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c. Memelihara kerukunan antar sivitas akademika baik di dalam kampus maupun di luar 
kampus. 

d. Memelihara, menjaga kebersihan, dan keamanan semua fasilitas sarana prasarana kampus. 
e. Menjaga kekhidmatan prosesi acara/upacara yang dilaksanakan oleh sivitas akademika di 

dalam kampus. 
f. Meminta izin/persetujuan pimpinan universitas dan fakultas apabila melakukan dan atau 

melibatkan diri dalam suatu kegiatan yang mengatasnamakan universitas. 
 

Pasal 6 
Hubungan Mahasiswa dengan Dosen 

 
Setiap mahasiswa wajib: 
a. Menghormati, menjaga nama baik dosen baik di dalam ruang kuliah, lingkungan kampus, 

maupun di luar kampus. 
b. Melaksanakan tugas yang diberikan dosen untuk menunjang kelancaran selesai studinya 

secara jujur, arif, dan bertanggung jawab. 
c. Datang tepat waktu pada jam kuliah dan kegiatan akademik lainnya sesuai kontrak 

perkuliahan dan kesepakatan dengan dosen. 
d. Menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merugikan derajat dan martabat dosen 

sebagai tenaga pendidik dan pengajar. 
e. Memberikan koreksi/masukan secara santun kepada dosen, apabila pendapat dosen yang 

bersangkutan keliru dalam proses belajar mengajar. 
 

Pasal 7 
Hubungan Mahasiswa dengan Tenaga Kependidikan 

 
Setiap mahasiswa wajib: 
a. Menghormati dan menjaga hubungan baik dengan tenaga kependidikan. 
b. Mendapat pelayanan yang baik, ramah, mudah, dan cepat dari tenaga kependidikan. 
c. Memiliki sikap yang sopan, santun, dan sabar ketika menunggu pelayanan. 
d. Menjaga ketertiban demi kelancaran dalam pelayanan. 

 
Pasal 8 

Hubungan Mahasiswa dengan Sesama Mahasiswa 
 
Setiap mahasiswa wajib: 
a. Menumbuhkembangkan suasana akademik di kalangan mahasiswa. 
b. Menghormati dan menjaga hubungan baik antar sesama mahasiswa. 
c. Menghormati dan memegang teguh kebebasan akademik. 
d. Menghormati, menghargai, dan menerapkan dasar-dasar, kaidah, norma, dan nilai 

kemasyarakatan, kekeluargaan, gotong royong dalam tugas sosial kemasyarakatan.  
 

BAB V 
LARANGAN 

 
Pasal 9 

 
Mahasiswa UMSurabaya dilarang: 
a. Melakukan perbuatan yang dapat mengganggu kelancaran proses belajar mengajar, 

suasana pendidikan, serta keamanan dan ketertiban. 
b. Menggunakan sarana dan prasarana kampus tanpa izin dari yang berwenang. 
c. Merusak sarana dan prasarana kampus. 
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d. Memalsukan tanda tangan, nilai, stempel, surat keterangan, surat izin atau sejenisnya. 
e. Melakukan plagiat, menyontek, membuatkan/menuliskan jawaban soal UTS/UAS untuk 

temannya. 
f. Berjudi, berzina, minum-minuman keras yang memabukkan, mencuri, dan berkelahi. 
g. Memiliki, mengedarkan, memperdagangkan, dan atau mengkonsumsi narkoba, zat adiktif, 

dan sejenisnya. 
h. Membawa senjata tajam dan atau senjata api serta sejenisnya yang dapat membahayakan 

orang lain. 
i. Mencemarkan nama baik pimpinan universitas, fakultas, dosen, dan orang lain. 
j. Memakai kaos oblong, celana pendek, baju sobek, sarung, dan sandal/sepatu sandal ketika 

mengikuti perkuliahan, pelayanan akademik, maupun pelayanan administratif di kampus. 
 

 
BAB VI 

PELAKSANAAN KODE ETIK DAN SANKSI 
 

Pasal 10 
Pelaksanaan Kode Etik 

 
(1) Setiap mahasiswa wajib mengindahkan, menaati, dan melaksanakan kode etik mahasiswa 

UMSurabaya. 
(2) Pelanggaran terhadap kode etik mahasiswa ini dapat dilaksanakan sanksi moral dan sanksi 

akademik. 
(3) Pelaksana kode etik dan sanksi adalah Majelis Kehormatan Kode Etik Mahasiswa. 
 

Pasal 11 
Sanksi 

 
Sanksi bagi mahasiswa yang melanggar kode etik terdiri atas: 
a. Teguran lisan dan tulisan; 
b. Membayar ganti rugi; 
c. Tidak memperoleh pelayanan akademik, keuangan, dan administratif lainnya; 
d. Pencabutan hak memperoleh pelayanan akademik, keuangan, dan administratif lainnya 

maksimal satu semester (enam bulan); 
e. Pencabutan hak mengikuti semua kegiatan akademik maksimal 2 (dua) semester (satu 

tahun); 
f. Pemberhentian (scorsing) sebagai mahasiswa UMSurabaya. 

 
Pasal 12 

Ketentuan Sanksi 
 
(1) Pemberian sanksi yang dijatuhkan kepada mahasiswa dapat dilaksanakan setelah melalui 

tahapan identifikasi, pemeriksaan, klarifikasi, dan pembuktian. 
(2) Sanksi yang dimaksud pada Pasal 11 dilaksanakan oleh pimpinan universitas, pimpinan 

fakultas, ketua program studi, dan dosen. 
(3) Ketentuan Pasal 11 diproses dan diputuskan oleh Majelis Kehormatan Kode Etik 

Mahasiswa yang terdiri atas Rektor, Lembaga Etik dan Pengembangan Pendidikan (LEP2), 
Dekan, Ketua Program Studi, dan unsur mahasiswa. 
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BAB VII 
PEMBELAAN DAN REHABILITASI 

 
Pasal 13 

Pembelaan 
 
Mahasiswa yang dituduh melanggar kode etik mahasiswa dapat mengajukan pembelaan diri 
dalam forum sidang Majelis Kehormatan Kode Etik Mahasiswa. 
 

Pasal 14 
Rehabilitasi 

 
Rehabilitasi diberikan kepada mahasiswa yang tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik 
mahasiswa. 

 
BAB VIII 

MAJELIS KEHORMATAN KODE ETIK 
 

Pasal 15 
 
Majelis Kehormatan Etik Mahasiswa UMSurabaya adalah komisi adhoc yang dibentuk oleh 
Surat Keputusan Rektor yang terdiri dari LEP2, pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua 
program studi, dan unsur mahasiswa untuk menerima, memproses, dan memutuskan 
pelanggaran kode etik mahasiswa. 
 

BAB IX 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 16 

 
Seluruh ketentuan tentang sikap, tutur kata, perbuatan, dan atau busana mahasiswa 
UMSurabaya yang bertentangan dengan kode etik ini dinyatakan tidak berlaku lagi. 
 

Pasal 17 
 
Keputusan kode etik ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 
 
 

Ditetapkan di : Surabaya 
 Pada tanggal : 19 Februari 2014 
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Lampiran 3. SK Rektor tentang Surat Keterangan Nilai Ekstra kurikuler Mahasiswa 

 

KEPUTUSAN REKTOR 
Nomor: 0649.1/KEP/II.3.AU/A/2015 

 
TENTANG 

 
SURAT KETERANGAN NILAI EKSTRA KURIKULER MAHASISWA 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA 
 

 
Bismillahirrahmanirrahim, 
 
Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya, setelah: 
 
 

Menimbang : a. Dalam rangka meningkatkan pembinaan dan evaluasi terhadap 
soft skill mahasiswa Universitas  Muhammadiyah Surabaya 
secara sistematis, terpadu dan berkesinambungan, maka 
dipandang perlu dibuat Surat Keterangan Nilai Ekstra Kurikuler 

b. Agar sistem Pembinaan dan evaluasi soft skill mahasiswa 
Universitas Muhammadiyah Surabaya dapat berjalan secara 
efektif dan efisien, maka perlu ditetapkan berlakunya Surat 
Keterangan Nilai Ekstra Kurikuler di Universitas 
Muhammadiyah Surabaya. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor; 20 tahun 2003 tentang Sistim 
Pendidikan Nasional. 

2. Peraturan Pemerintah nomor :60 tahun 1999, tentang 
Pendidikan Tinggi.  

3. Pedoman PP Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/ B/ 2012 Tentang 
PTM. 

4. Ketentuan Majelis DIKTI PP Muh no 178/KET/I.3/ D/ 2012 
Tentang Penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah No. 
02/PED/I.0/ B/ 2012 Tentang PTM 

5. Statuta Universitas Muhammadiyah Surabaya  2013 
 
 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan :  
Pertama : Menetapkan Surat Keterangan Nilai Ekstra Kurikuler Mahasiswa 

Universitas Muhammadiyah Surabaya sebagaimana terlampir. 
Kedua : Surat Keterangan Hasil Nilai Kurikuler Mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Surabaya berlaku bagi seluruh mahasiswa 
Universitas Muhammadiyah Surabaya. 

Ketiga : Surat keterangan hasil nilai ekstra kurikuler merupakan bagian dari 
persyaratan yudisium mahasiswa pada akhir program. 

Keempat : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan 
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. 
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Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 

adanya peninjauan kembali. 
       

 Ditetapkan di : Surabaya 
Pada tanggal  : 16 Oktober  2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Tembusan Yth: 
1. Para Wakil Rektor 
2. Para Dekan/Direktur 
3. Para Ka. Biro/UPT/Lembaga     
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BAB I  
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
1. Nilai Keaktifan Mahasiswa adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya 

pengakuan atas keaktifan mahasiswa dalam berpartisipasi aktif untuk dunia perkuliahan 
maupun keorganisasian (kegiatan kemahasiswaan) yang selanjutnya disebut dengan Satuan 
Kredit Ekstra Kulikuler (SKEK). 

2. Keaktifan mahasiswa baik dalam perkuliahan maupun kegiatan kemahasiswaan akan 
dihargai dalam bentuk kredit poin yang selanjutnya akan dikonversikan ke dalam nilai 
angka. 

3. Nilai keaktifan mahasiswa yang telah dikonversikan dalam bentuk angka adalah nilai satuan 
SKEK. 

4. Nilai satu SKEK kemudian akan dikonversikan dengan nilai Praktek Kerja yang selanjutnya 
akan menjadi nilai akhir Keaktifan Mahasiswa. 

5. Mahasiswa yang dimaksud dalam peraturan pelaksana ini adalah mahasiswa Universitas 
Muhammadiyah Surabaya mulai angkatan 2016 dan seterusnya. 

6. Kampus yang dimaksud dalam peraturan pelaksana ini adalah kampus Universitas 
Muhammadiyah Surabaya. 

7. Kegiatan keaktifan siswa dimaksud dalam hal ini yaitu kegiatan wajib dan penunjang. 
Kegiatan wajib meliputi Ordik, Mastama, Masa Orientasi Fakultas dan Jurusan. Adapun 
kegiatan penunjang yaitu kegiatan lain selain kegiatan wajib seperti kepanitian seminar, 
volunteering dan lain sebagainya. 

 

BAB II  
TUJUAN NILAI KEAKTIFAN MAHASISWA 

 
Pasal 2 

 

Tujuan penilaian keaktifan mahasiswa ini antara lain : 

a. Untuk memacu mahasiswa agar dapat merespon masalah-masalah yang berkembang baik 
di lingkungan kampus maupun di masyarakat. 

b. Agar nilai-nilai moralitas, intelektual, dan jiwa enterpreunership mahasiswa dapat 
diaplikasikan dalam semangat jiwa kritis serta optimis dalam memandang masa depan bisa 
tertanam sejak dini. 

c. Agar mahasiswa dapat selalu aktif dalam beraktualisasi diri dan aktif dalam berkarya bagi 
masyarakat pada umumnya dan civitas akademika pada khususnya. 
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BAB III  
SISTEM PENILAIAN 

 
Pasal 3 

Ordik Universitas dan Mastama 
 

1. Orientasi Dinamika Kampus (Ordik) Universitas dan Masa ta’aruf Mahasiswa (Mastama) 
adalah kegiatan akademik mahasiswa wajib yang ditempuh sebagai sarana mengenal 
kampus beserta organisasi otonom Muhammadiyah di tingkat Universitas. 

2. Dasar pemberian kredit poin dikarenakan Ordik Universitas dan Mastama adalah tahap 
awal pembelajaran kepada mahasiswa baru untuk dapat mengenal dunia kampus yang 
berbeda dengan ketika mereka masih duduk di bangku sekolah. 

3. Standar kelulusan Ordik Universitas dan Mastama yang digunakan adalah standar kelulusan 
yang ditetapkan oleh Universitas. 

 
Pasal 4 

Ordik Fakultas, Ordik Jurusan, dan LDKM 
 

1. Orientasi Dinamika Kampus (Ordik) Fakultas, Orientasi Dinamika Kampus (Ordik) Jurusan, 
dan Latihan Dasar Kepemimpinan Mahasiswa (LDKM) adalah kegiatan akademik mahasiswa 
wajib yang ditempuh sebagai sarana mengenal kampus di Tingkat Fakultas dan Jurusan 
serta pelatihan kepemimpinan mahasiswa. 

2. Dasar pemberian kredit poin dikarenakan Ordik Fakultas, Ordik Jurusan, dan LDKM adalah 
tahap awal pembelajaran kepada mahasiswa baru untuk dapat mengenal dunia kampus di 
tingkat Fakultas dan Jurusan yang berbeda dengan ketika mereka masih duduk di bangku 
sekolah. 

3. Standar kelulusan Ordik Fakultas, Ordik Jurusan, dan LDKM yang digunakan adalah 
standar kelulusan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Jurusan. 

 
Pasal 5 

Kegiatan Kepanitiaan 
 

1. Kegiatan kepanitiaan yang dimaksud dalam peraturan pelaksana ini adalah kegiatan-
kegiatan penunjang yang menjadi agenda Himpunan Jurusan, Fakultas, Universitas atau 
kegiatan yang diselenggarkan atas inisiatif mahasiswa.  

2. Dasar pemberian kredit poin dikarenakan besarnya tanggung jawab yang yang harus 
diemban dalam suatu kepanitiaan dan lama kerja yang akan ditempuh. 

3. a).  Kegiatan- kegiatan dalam lingkup Himpunan : 
1. Agenda-agenda Himpunan. 
2. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Lembaga Semi Otonom di lingkup Himpunan 

yang mendapat persetujuan Himpunan. 
3. Kegiatan Study Ekskursi yang dilaksanakan mahasiswa baru tidak mendapatkan 

kredit poin dikarenakan mereka  belum menempuh Ordik dan kegiatan tersebut 
merupakan pembelajaran awal yang dilakukan terhadap mahasiswa baru. 

b). Kredit poin yang diperoleh mahasiswa dalam kegiatan di lingkup Himpunan Mahasiswa 
Jurusan: 

4. Kegiatan-kegiatan dalam lingkup Fakultas adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh 
lembaga di tingkat Fakultas. 

5. Kegiatan dalam lingkup universitas adalah yang diselenggarakan oleh BEM Universitas 
Muhammadiyah Surabaya , UKM dan ORTOM. 
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6. Bagi Steering Comitte (SC) yang masuk dalam kepanitiaan, maka kredit poin yang diakui 
adalah yang tertinggi dari salah satu nilai. 

 
Pasal 6 

Fungsionaris Lembaga Intra 
 

1. Fungsionaris Lembaga Intra adalah pengurus lembaga yang duduk dalam lembaga 
kemahasiswaan intra yang diakui di lingkup kampus. 

2. Pimpinan Lembaga kemawahasiswaan intra secara hierarkis selanjutnya pada Himpunan 
Mahasiswa Jurusan disebut Walikota Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ), pada Badan 
Eksekutif Mahasiswa Fakultas disebut Gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEM-
F), pada Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas disebut Presiden Mahasiswa Badan 
Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEM-U).   

3. Dasar pemberian nilai adalah besarnya tanggung jawab dan keaktifan dalam kelembagaan. 
 

Pasal 7 
Fungsionaris Lembaga Ortom dan UKM 

 
1. Fungsionaris Lembaga Organisasi Otonom (Ortom) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) 

adalah pengurus lembaga yang duduk dalam lembaga kemahasiswaan Otonom dan 
Organisasi minat dan bakat yang diakui di persyarikatan Muhammadiyah dan lingkup 
kampus. 

2. Pimpinan Lembaga kemawahasiswaan Ortom dan UKM secara hierarkis adalah: 
a) Ortom Hierarkisnya dari pimpinan pusat hingga ke Pimpinan Koorkom yang berada di 

Universitas dan Komisariat yang berada di Fakultas 
b) UKM Hierarkisnya yang berada di tingkat Universitas. 

 
Pasal 8 

Kegiatan Akademik Ilmiah 
 

1. Kegiatan ilmiah yang dimaksud dalam peraturan pelaksana ini adalah kegiatan ilmiah yang 
bersifat menambah ilmu pengetahuan. 

2. Kegiatan-kegiatan ilmiah yang dimaksud antara lain : 
a) Seminar, Lokakarya, Simposium. 
b) Penulisan karya ilmiah berupa: buku, penulisan di media cetak, penerjemahan yang 

dipublikasikan berupa buku maupun penerjemahan yang dipublikasikan berupa non 
buku, penelitian dan pengabdian (litbang) mahasiswa. 

c) Kegiatan ilmiah minat dan bakat meliputi: Diklat Ormawa, Event-event Kejuaraan.  
d) Kegiatan Ilmiah lainnya. 

3. Dasar pemberian point kegiatan ilmiah seperti pada ayat 2 berdasarkan keterlibatannya 
adalah: 
a) Penulisan ilmiah berupa buku, yaitu pengarang, dan editor 
b) Penulisan di media cetak yaitu: harian/majalah umum baik lokal maupun nasional, 

Koran/majalah tingkat institusi atau kampus, Koran/majalah umum di tingkat Fakultas 
c) Tulisan yang tidak dipublikasikan sebagai buku yaitu pengarang 
d) Penerjemahan yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan yaitu pengarang, 

dan editor 
4. Ketentuan mengenai bobot SKEK yang didapat dari kegiatan ilmiah mahasiswa dijelaskan 

dalam lampiran-lampiran 
5. Dasar pemberian poin berdasarkan lingkup dan skala kegiatan yang diikuti adalah: 

a) untuk kegiatan akademik wajib adalah sertifikat yang disertai lampiran point SKEK 
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b) untuk kegiatan akademik ilmiah disertai dengan Dibuktikan bukti fisik publikasi karya 
ilmiah dengan Sertifikat disertai dengan SKP bagi program studi yang menggunakan 
satuan kredit tersebut 

c) untuk kegiatan akademik minat dan bakat disertai dengan sertifikat, piagam/medali 
dan SK Pengurus Ormawa. 

 
Pasal 9 

Delegasi 
 

1. Delegasi yang diberi kredit poin dalam hal ini adalah delegasi untuk kegiatan yang bersifat 
ilmiah maupun invitasi olahraga dalam skala besar, antara lain : 
a) Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (Pimnas) 
b) Program Hibah Bina Desa (PHBD) 
c) Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) 
d) Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POM) 
e) kegiatan ilmiah atau olahraga lainnya 

 
Pasal 10 

Lembaga atau Organisasi Ekstra Kampus 
 

1. Dasar pemberian kredit poin dikarenakan kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi 
dengan masyarakat menjadi nilai lebih bagi mahasiswa yang bersangkutan. 

2. Kredit poin hanya diberikan kepada mahasiswa yang menjadi fungsionaris dari lembaga 
atau organisasi yang diikuti. 

 
Pasal 11 

Kursus atau Pelatihan 
 

1. Kursus atau pelatihan yang diberikan kredit poin adalah kegiatan yang dapat meningkatkan 
kemampuan serta pemahaman mahasiswa terhadap bidangnya masing-masing (dalam hal 
ini arsitektur). 

2. Dasar pemberian kredit poin adalah tanggung jawab terhadap kemajuan akademis. 
3. Mahasiswa memperoleh kredit sebesar 10 poin dengan menunjukkan sertifikat kelulusan 

dari lembaga atau instansi yang diakui. 
 

BAB IV  
NILAI KEAKTIFAN MAHASISWA 

Pasal 12 
 

1. Dasar penilaian keaktifan adalah jumlah total kredit poin yang telah dikumpulkan oleh 
mahasiswa. 

2. Bobot Nilai SKEK Mahasiswa : 
 

No Jenis Kegiatan Nilai Maksimal (SKEK) 

A Kegiatan akademik  wajib  

 Ordik Universitas 10 

 Ordik Fakultas 5 

 Orientasi Program Studi/sejenisnya 5 

 Masa Ta’aruf Mahasiswa 10 

 Latihan Dasar Kepemimpinan Mahasiswa 5 
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B Kegiatan Ilmiah  

 Penulisan Ilmiah 
Berupa buku 

 

               pengarang 20 

  editor 15 

 tulisan di media cetak  

 harian/majalah umum 10 

 Koran/majalah tingkat nstitusi/Kampus 5 

 Koran/majalah tingkat fakultas 3 

 tulisan tidak dipublikasikan dalam buku 5 

 penerjemah yang dipublikasikan berupa buku  

 pengarang 5 

 editor 3 

 penerjemah tidak dipublikasikan berupa buku  

 pengarang 5 

 editor 3 

 Penelitian dan pengabdian masyarakat (Litbang) 
Mahasiswa 

 

 PKM  

 tingkat Kopertis 10 

 tingkat nasional (Pimnas)  
25 

 PHBD 20 

 Event-Event LKTIM   

 tingkat Lokal 5 

 tingkat regional 10 

 tingkat nasional 15 

 Seminar Tingkat Internasional  

 peserta 15 

 petugas/pembawa acara 20 

 penceramah 30 

 Seminar Nasional  

 peserta 10 

 petugas/pembawa acara 15 

 penceramah 20 

 Seminar Lokal/Kota/Propinsi  

 peserta 5 

 petugas/pembawa acara 10 

 penceramah 15 

C. Kegiatan minat dan bakat  

 Diklat Ormawa  

 tingkat universitas 5 

 tingkat regional 10 

 tingkat nasional 25 

 Event/Kejuaraan  

 tingkat universitas 5 

 tingkat regional 10 
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 tingkat nasional 25 

 Kepanitiaan   

              Tingkat Jurusan 5 

              Tingkat Fakultas 10 

              Tingkat Universitas 25 

 Pengurus harian Ormawa .BEM-U /DPM-U / Tapak 
Suci/IMM Koorkom/UKM  

 

 Ketua 60 

 Pengurus Harian/ DPM-U 40 

 ketua dan anggota bidang 25 

 BEM-F /DPM-F /IMM Komisariat   

 Ketua 35 

 Pengurus Harian 25 

 ketua dan anggota bidang 20 

 Hima Program Studi  

 Ketua 25 

 Ketua Bidang 15 

 anggota bidang 10 

 
 
Keterangan : 
Nilai  : > 250  : A (istimewa) 
 : 201-250 : AB (baik sekali) 
 : 151-200 : B (baik) 
 : 100-150 : C (cukup) 
 
3. Bentuk surat keterangan Nilai ekstra kurikuler Mahasiswa terdiri minimal memuat nama 

mahasiswa, nim, program studi, kredit point hasil nilai ekstrakurikuler sebagaimana form 
berikut: 
 
Nama  : 
NIM  : 
Program Studi : 
 

No Jenis Kegiatan yang diikuti Jumlah Kredit  yang diperoleh 

A. Kegiatan Akademik Wajib  

 a.....................  

 b.....................  

 c………………  

 d……………….  

 e.dan seterusnya  

B Kegiatan Ilmiah  

 a........................  

 b........................  

 c………………...  

 d…………………  

 e.dan seterusnya  

C. Kegiatan bakat dan Minat  

 a......................  

 b………………  
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 c………………  

 d......................  

 e.dan seterusnya  

 Jumlah  

 
Keterangan Nilai : 

Surabaya,........................ 
Ketua Program Studi 

 
 

.................................. 
 

BAB V  
ADMINISTRASI KESETARAAN NILAI KEAKTIFAN 

 
Pasal 13 

 

1. Untuk mendapatkan nilai keaktifan mahasiswa diperlukan administrasi yang meliputi : 
a) Surat keterangan kelulusan Ordik / kelulusan kegiatan pemutihan yang dikeluarkan 

oleh Rektor 
b) Kartu Hasil Ekstra Kulikuler (KHEK) disepakati oleh Wakil Rektor III dan dikeluarkan 

oleh biro kemahasiswaan. 
c) Surat keterangan keaktifan kegiatan yang dikeluarkan oleh lembaga yang bertanggung 

jawab atas kegiatan tersebut. 
d) Surat keterangan sebagai fungsionaris lembaga yang dikeluarkan oleh lembaga 

kemahasiswaan yang bersangkutan. 
e) Surat keterangan / sertifikat untuk kegiatan ilmiah dan lain-lain. 
f) Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa data-data dan surat keterangan 

dibuat dengan jujur dan sebenar-benarnya. 
g) Nilai keaktifan mahasiswa di prodi dikeluarkan oleh HMJprodi. 

 
2. Segala proses administrasi nilai keaktifan mahasiswa mulai dari surat keterangan hingga 

pengesahan nilai keaktifan mahasiswa SKEK menjadi tanggung jawab dari mahasiswa yang 
bersangkutan dan bekerja sama dengan Jurusan, Fakultas dan Universitas. 

 

BAB VI  
EVALUASI KEAKTIFAN 

 
Pasal 14 

 
Mahasiswa dinyatakan  lulus memenuhi sayarat minimal aktivitas kemahasiswaan yang 
meliputi kegiatan akademik wajib, kegiatan ilmiah dan kegiatan bakat minat adalah nilai 100 
(kategori Cukup) 
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BAB VII  
ATURAN TAMBAHAN DAN PENUTUP 

 
Pasal 15 

Aturan Tambahan 
 

Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan lain yang belum tercantum dalam Peraturan 
Pelaksana ini sejauh tidak bertentangan dengan Peraturan Pelaksana ini akan diatur secara 
tersendiri dalam Lampiran-Lampiran serta Peraturan Khusus. 
 

Pasal 16 
Penutup 

 
Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan ditinjau 
kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya, bilamana terdapat kekurangan dan kekeliruan 
dalam peraturan ini maka dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. 

 
Pasal 17 

 
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 
 
 

Ditetapkan di : Surabaya 
Pada tanggal : 19 Februari 2014 
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Lampiran  4 : Bagan Prosedur Ijin Pelaksanaan kegiatan di dalam Kampus 

 
 
 
 
 
Sekretariat  
Rektorat 
 
 
 
Wakil Rektor Bidang 
Kemahasiswaan 
 
 
 
 
Ka. Biro 
 
 
 
 
Wakil Rektor bidang 
Kemahasiswaan 
 
 
 

 Sekretariat 

Rektorat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MULAI 

Menerima surat izin pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan 

di dalam kampus Universitas Muhammadiyah Surabaya. 

Mempelajarai dan melakukan verifikasi pengajuan izin 

tersebut dan memberikan disposisi kepada kepala Biro 

terkait. 

Mempelajari permohonan surat izin kegiatan 

kemahasiswaan di dalam kampus UMSurabaya dan 

melakukan rekomendasi perizinan kepada WR III 

Memberikan paraf draft surat izin pelakasanaan kegiatan 

kemahasiswaan di dalam universitas muhammadiyah 

surabaya 

Menyampaikan surat izin pelaksanaan kegiatan kepada 

mahasiswa di dalam kampus Universitas Muhammadiyah 

Surabaya 

SELESAI 
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Lampiran  5 : Prosedur Ijin Pelaksanaan kegiatan di luar Kampus 

 
 
 
 
 
Sekretariat  
Rektorat 
 
 
 
Wakil Rektor Bidang 
Kemahasiswaan 
 
 
 
 
Ka. Biro 
 
 
 
 
Wakil Rektor bidang 
Kemahasiswaan 
 
 
 
 

 Sekretariat 

Rektorat 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MULAI 

Menerima surat izin pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan 

di luar kampus Universitas Muhammadiyah Surabaya. 

Mempelajarai dan melakukan verifikasi pengajuan izin 

tersebut dan memberikan disposisi kepada kepala Biro 

terkait. 

Mempelajari permohonan surat izin kegiatan 

kemahasiswaan di luar kampus UMSurabaya dan 

melakukan rekomendasi perizinan kepada WR III 

Memberikan paraf draft surat izin pelakasanaan kegiatan 

kemahasiswaan di luar universitas muhammadiyah 

surabaya 

Menyampaikan surat izin pelaksanaan kegiatan kepada 

mahasiswa di luar kampus Universitas Muhammadiyah 

Surabaya 

SELESAI 
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Lampiran  6 : Bagan Prosedur pengajuan Proposal kegiatan Mahasiswa 

 

  

 

Panitia Kegiatan 

 

Eksekutif Mahasiswa 

 

Ka Biro  

 

Wakil Rektor bidang  

Kemahasiswaan 

 

Panitia Kegiatan 

 

Wakil Rektor bidang  

Kemahasiswaan 

 

Bag. Keuangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

MULAI 

Mengajukan Proposal 

Memverifikasi kesesuaian 
program 

Memeriksa data 

Memeriksa dan menyetujui 

Menggandakan proposal 

Mendisposisi proposal 1 buah 

Memeriksa dan mencairkan 

dana 

SELESAI 
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Lampiran  7 : Bagan Prosedur Laporan pertanggungjawaban Kegiatan 

 

 

 

Panitia 

 

 

BEM/UKM 

 

 

Warek bidang 

Kemahasiswaan 

 

 

 

Panitia 

 

 

BAAK & WR  

Bidang kemahasiswaan 

 

 
 

 

 

 

 

 

MULAI 

Mengajukan LPJ 

Memeriksa data dan menyetujui 

Memverifikasi kesesuaian 
program 

Menerima LPJ dalam bentuk Hard 
copy & soft copy 

Menggandakan LPJ 
Hard copy dan soft copy dan 

menyerahkannya ke bag. BAAK 
dan WR III 

SELESAI 
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Lampiran  8 : Sistematika Proposal Kegiatan dan  Laporan pertanggungjawaban Kegiatan 

 
A. Sistematika Proposal Kegiatan 

 
1. Lembar Pengesahan 
2. Pendahuluan (Berisi latar belakang diadakannya suatu kegiatan). 
3. Landasan Kegiatan (Dasar- dasar penyelenggaraan kegiatan ini sebagai berikut: 
4. Nama Kegiatan 
5. Tema Kegiatan  
6. Tujuan Kegiatan 
7. Bentuk Kegiatan 
8. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 
9. Pelaksanaan Kegiatan  
10. Peserta Kegiatan 
11. Susunan Panitia  
12. Susunan Acara  
13. Rencana Anggaran Dana  
14. Penutup 

 
B. Sistemtika Laporan Kegiatan 

 
1. Lembar Pengesahan 
2. Pendahuluan (Berisi latar belakang diadakannya suatu kegiatan). 
3. Landasan Kegiatan (Dasar- dasar penyelenggaraan kegiatan ini sebagai berikut: 
4. Nama Kegiatan 
5. Tema Kegiatan  
6. Tujuan Kegiatan 
7. Bentuk Kegiatan 
8. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 
9. Hasil kegiatan 
10. Laporan Anggaran 
11. Penutup 
Lampiran 

a. Susunan Panitia  
b. Susunan Acara  
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Proker diserahkan kepada bagian BAAK UMsurabaya dan dewan 

perwakilan mahasiswa (DPM) dan BEM sebagai dokumen bahan 

evaluasi 

Lampiran  9 : Bagan Prosedur evaluasi kinerja ormawa 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORMAWA menyusun program kerja selama 1 tahun 

UKM melakukan pengisian form evaluasi kinerja 

UKM melakukan kegiatan rutin sesuai dengan Proker 

Tim evaluasi yang dibentuk oleh Wakil Rektor 3 yang terdiri atas 

Wakil Dekan bidang kemahasiswaan, BAAK, dan bersama BEM 

dan DPM melakukan verifikasi dan validasi data yang diberikan 

oleh UKM 

UKM menyerahkan laporan evaluasi kinerja organisasi kepada 

BAAK bagian kemahasiswaan 

Tim pendamping organisasi melakukan pembinaan organisasi 

Hasil dan rekomendasi kelayakan organisasi 

Eksekusi kebijakan oleh Wakil Rektor 3/bagian kemahasiswaan 

atas rekomendasi yang diberikan &  rekomendasi kelayakan serta 

besaran pendanaan organisasi 
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Lampiran  10 : 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 aturan di lingkungan 
UMSurabaya. 

8. Tingkat partisipasi dan kerja sama antar lembaga organiasasi mahasiswa di 
UMSurabaya. 

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 rektorat, dan hak-

haknya dicabut. 
 

C. Pembobotan Indikator Evaluasi Kinerja  
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No Indikator Dekripsi Skala (DS) Bobot 
Nilai (DS 
x 11,1) 

Keteragan 

1. Jumlah anggota 
aktif 

Semua anggota aktif 

100% 
100 Minimal anggota 400 

orang = UKM 
UMSURABAYA, 
100 orang= organisasi 
Fak 

Anggota aktif>75% 80 

Anggota aktif>50% 60 

Anggota aktif>25% 40 

Hanya pengurus saja 
yang aktif <25% 

20 

2. Jumlahkegiatan 
dalam1tahun 
(minimal12 
kegiatan 

Kegiatan100% 100  

Kegiatan 80% 80  

Kegiatan 50-75% 60  

Kegiatan 25–50% 40  

Kegiatan 0–25% 20  

3. Level kegiatan Internasional 100  

Nasional 80  

Wilayah 60  

Lokal 40  

Universitas 20  

4. Keterlibatan 
mahasiswadalam 
kegiatan 

>400orang 
 

100 

 

 

301-400 orang 80 
 

 

201-300 orang 60 
 

 

101-200 orang 40 
 

 

< 100 orang 20  

5. Keikutsertaan 
dalam kompetisi 

Internasional 100  

Nasional 80  

Wilayah 60  

Lokal 40  

Universitas 20  

6. CapaianPrestasi Internasional 100  

Nasional 80  

Wilayah 60  

Lokal 40  

Universitas 20  

7. Kedisiplinan 

Organisasi 

Kelengkapanrencana 
programkerja 

100  

Kelengkapan 
pelaporan keuangan 
kegiatan 

100  
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Laporan prestasi 100  

Evaluasikinerja 
organisasi 
 

100 

 

 

Laporan 
pertanggungjawaba
n organisasi 

100  

 Tingkatpartisipasi 
dankerja sama 
antarlembaga 
organisasi 
mahasiswadiUMS
URABAYA 

Frekwensi 

kehadiran dalam 

koordinasi antar 

lembaga yang 

dibuktikan 

dengan presensi 

kehadiran: 

 

12 kali minimal  

 

100 

 

 

10 kali minimal  

 

80  

8 kali minimal 

 

60  

6 kali minimal  

 

40  

4 kali minimal 20  

8. Tingkat 
optimalisasi 
penggalangan 
dana(fundrising) 
organisasidari 
lembagalain 

Jumlah sponsorship 

dalam sebuah 

kegiatan: 

100% didanai 

pihak sponsor 

 

100 
 
 

 

 

75% didanai  

 
80  

>50% didanai 

pihak sponsor 

 

60  

>25% didanai 

pihak sponsor 

 

40  

<25% atau Tidak 
didanai oleh pihak 
sponsor 

20  
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