
 
 
 
 
 
 
 
 
PERATURAN SENAT MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM NOMOR 5 

TAHUN 2017 

 

TENTANG 

 

PENGAWASAN KEORGANISASIAN MAHASISWA INTRA  
DI LINGKUNGAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM 

 

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM 

 

SENAT MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM 

 

Menimbang : a. bahwa   penyelenggaraan   keorganisasian   mahasiswa   intra 

  diarahkan  untukmeningkatkan  kepemimpinan,  penalaran, 

  minat,  kegemaran  dan  kesejahteraan  mahasiswa  di  Fakultas 

  Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung; 

 b. bahwa pengawasan penyelenggaraan keorganisasian mahasiswa 

  intra merupakan unsur penting dalam upaya menciptakan suatu 

  tata kelola keorganisasian yang baik, bersih, dan efisien serta 

  sekaligus  merupakan  implementasi  prinsip  demokrasi  yang 

  perlu ditumbuh kembangkan dan diaplikasikan guna mencegah 

  penyalahgunaanwewenang    oleh    pengurusorganisasi  

  mahasiswa intra sehingga dapat memberikan suri tauladan yang 

  baik; 

 c. bahwa dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang agar 

  terwujud  aparatur  penyelenggara  keorganisasian  mahasiswa 

  intra yang efektif dan efisien, jujur, bersih, dan terbuka, maka 

  perlu  dibentuk  suatu  Peraturan  Senat  Mahasiswa  Fakultas 

  Syariah  dan  Hukum  tentang  Pengawasan  Keorganisasian 

  Mahasiswa Intra di Lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum. 

Mengingat : a. Keputusan  Direktur  Jenderal  Pendidikan  Islam  Nomor  1741 

  Tahun  2013  Tentang Penetapan  Pedoman  Umum  Organisasi 

  Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam; 

 b. Pasal  20  ayat  (2),  Pasal  21  ayat  (3)  huruf  b  dan  huruf  e 

  Pedoman Organisasi Kemahasiswaan Intra (POKI) Universitas 

  Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung; 
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c. Pasal 10, Pasal 11 Anggaran Dasar Senat Mahasiswa dan 

Dewan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan 

Gunung Djati Bandung; 
 

d. Pasal 13, Pasal 20 Anggaran Rumah Tangga Senat Mahasiswa 

dan Dewan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN 

Sunan Gunung Djati Bandung; 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN SENAT MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN 

HUKUM NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PENGAWASAN 

KEORGANISASIAN MAHASISWA INTRA DI LINGKUNGAN 

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM. 

 

BAB I  
KETENTUAN UMUM  

Bagian Kesatu 
 

Definisi 

 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Senat Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum ini yang 

dimaksud dengan: 
 

1. Pengawasan keorganisasian mahasiswa intra adalah seluruh proses 

kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain 

terhadap penyelenggaran tugas dan fungsi organisasi Dewan Mahasiswa 

Fakultas dan Himpunan Mahasiswa Jurusan/ Program Studi di lingkungan 

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung; 
 

2. Audit merupakan usaha untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, 

efektifitas, efisiensi atas pengelolaan keuangan organisasi yang meliputi 

penerimaan, penyaluran dan penggunaan dana;  
3. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk 

memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan; 
 

4. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi 

suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan 

dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau 

kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan; 
 

5. Pemantauan adalah proses mengamati dan menilai pelaksanaan suatu 

program atau kegiatan organisasi mahasiswa intra; 
 

6. Pengawasan lainnya antara lain berupa konsultasi dan pendampingan, 

yaitu kegiatan yang bertujuan untuk membantu memberikan pertimbangan 

dalam pelaksanaan kegiatan agar terlaksana dengan baik sesuai dengan 

rencana yang telah di tetapkan. 
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Bagian Kedua 
 

Asas dan Tujuan 

 

Pasal 2 
 

Pengawasan keorganisasian mahasiswa intra dilaksanakan dengan berasaskan: 
 

(1) kepatutan;  
(2) non-diskriminasi;  
(3) tidak memihak;  
(4) akuntabilitas; dan  
(5) keterbukaan. 

 

Pasal 3 
 

Pengawasan keorganisasian mahasiswa intra dilaksanakan dengan tujuan: 
 

(1) mewujudkan tatanan keorganisasian yang normatif, aspiratif, dan 

demokratis; 
 

(2) mendorong penyelenggaraan keorganisasian mahasiswa intra yang efektif 

dan efisien, jujur, terbuka, dan bersih;  
(3) mewujudkan pola hubungan organisasi yang saling mengontrol dan 

menyeimbangi (check and balances). 

 

BAB II  
OBJEK DAN SASARAN PENGAWASAN 

 

Pasal 4 
 

Objek pengawasan keorganisasian mahasiswa intra meliputi seluruh kegiatan 

dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pelaksanaan kode etik 

mahasiswa oleh Dewan Mahasiswa Fakultas dan Himpunan Mahasiswa Jurusan/ 

Program Studi di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum. 

 

Pasal 5 
 

Sasaran pengawasan keorganisasian mahasiswa intra yaitu: 
 

(1) tata kelola dan manajemen keorganisasian Dewan Mahasiswa Fakultas 

dan Himpunan Mahasiswa Jurusan/ Program Studi;  
(2) Perilaku dan perbuatan pengurus organisasi Dewan Mahasiswa Fakultas 

dan Himpunan Mahasiswa Jurusan/ Program Studi dalam menjaga dan 

menegakkan kode etik mahasiswa dan/atau norma ketentuan organisasi 

mahasiswa intra lainnya. 

 

Pasal 6 
 

Sasaran pengawasan dalam tata kelola dan manajemen keorganisasian 

sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) meliputi: 
 

(1) Pengelolaan keuangan organisasi yang meliputi penerimaan, penyaluran 

dan penggunaan dana; 
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(2) Pelaksanaan kegiatan atau program kerja berdasarkan tugas dan fungsi 

pada keorganisasian Dewan Mahasiswa Fakultas dan Himpunan 

Mahasiswa Jurusan/ Program Studi;  
(3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan atau program kerja; 

 

BAB III  
PELAKSANA PENGAWASAN 

 

Pasal 7 
 

(1) Pelaksana pengawasan dilakukan secara intern dan ekstern;  
(2) Pengawasan secara intern adalah pengawasan yang dilakukan di internal 

organisasi yang dilakukan oleh pimpinan Dewan Mahasiswa Fakultas dan 

HMJ/PS dan/atau aparat dalam organisasi tersebut;  
(3) Aparat dalam organisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan 

oleh Bidang Pengembangan Aparatur Organisasi (PAO) dalam hal 

pengawasan pelaksanaan kegiatan atau program kerja organisasi; dan 

Bidang Kode Etik dan Akhlakul Karimah menjaga dan mengawasi kode 

etik mahasiswa dari aturan-aturan dan norma-norma yang berlaku. 

 

Pasal 8 
 

Pengawasan secara ekstern adalah pengawasan yang dilakukan di luar dari 

organisasi sendiri. Dalam hal ini dilakukan oleh Senat Mahasiswa Fakultas 

terhadap organisasi Dewan Mahasiswa Fakultas dan HMJ/PS. 

 

BAB IV  
MEKANISME PEGAWASAN  

Bagian Kesatu  
Pengawasan Internal 

 

Paragraf 1 
 

Pengawasan Tata Kelola dan Manajemen Keorganisasian 

 

Pasal 9 
 

(1) Pengawasan terhadap tata kelola dan manajemen keorganisasian dilakukan 

dengan tahapan sebagai berikut:  
a. Pengawasan pendahuluan;  
b. Pegawasan pada saat berlangsung;  
c. Pengawasan pasca kegiatan.  

(2) Pengawasan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

meliputi: pengawasan konsep atau Term of Reference (TOR); pengawasan 

sumber daya finansial (penerimaan anggaran); dan pengawasan sumber 

daya manusia (aparatur atau panitia); 
 
 
 
 

4 



 
(3) Pengawasan pada saat berlangsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b meliputi: pengawasan penyaluran anggaran, dan kinerja sumber 

daya manusia (aparatur atau panitia) dan aspek-aspek teknis lainnya; 
 

(4) Pengawasan pasca kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

meliputi: pelaksanaan evaluasi kegiatan, penyusunan dan laporan 

pertanggung jawaban kegiatan. 

 

Pasal 10 
 

(1) Aparatur organisasi dan/atau panitia kegiatan wajib menyusun dan 

menyampaikan laporan pertanggungjawaban, paling lama 7 (tujuh) hari 

setelah berakhirnya kegiatan; 
 

(2) laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan dalam rapat evaluasi Dewan Mahasiswa Fakultas atau 

HMJ/PS berdasarkan masing-masing tingkatan;  
(3) Hasil laporan pertanggungjawaban dalam rapat evaluasi sebagaimana 

dimaksud ayat (2) disampaikan perwakilan ex-officio organisasi dan/atau 

aparatur dan/atau panitia kepada SEMA-FSH sebagai bentuk pengawasan 

check and balances. 

 

Paragraf 2 
 

Pengawasan Perilaku dan Perbuatan Pengurus Organisasi 
 

Berdasarkan Kode Etik Mahasiswa 

 

Pasal 11 
 

Pengawasan prilaku dan perbuatan aparatur organisasi Dewan Mahasiswa 

Fakultas dan HMJ/PS dilakukan dilakukan oleh masing-masing pimpinan 

organisasi kemahasiswaannya dan/atau Bidang Kode Etik dan Akhlakul 

Karimah dengan merujuk pada kode etik mahasiswa; 

 

Bagian Kedua 
 

Pengawasan Ekstern (SEMA-FSH) 

 

Pasal 12 
 

(1) SEMA-FSH dapat melakukan pengawasan secara inisiatif dan/atau 

menerima laporan informasi dari mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum 

tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau pedoman keorganisasi 

mahasiswa intra dan/atau tata kelola dan manajemen keorganisasian yang 

dilakukan oleh aparat DEMA-FSH dan/atau HMJ/HMPS; 
 

(2) Untuk melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

SEMA-FSH dapat meminta keterangan dan/atau data kepada DEMA-FSH 

dan/atau HMJ/HMPS; 
 

(3) DEMA-FSH dan/atau HMJ/HMPS wajib memberikan keterangan 

dan/atau data yang diminta oleh SEMA-FSH sebagaimana dimaksud pada 
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ayat (2) paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak 

tanggal permintaan SEMA-FSH diterima; 
 

(4) Apabila permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) 

dipenuhi, maka SEMA-FSH harus menyelesaikan laporan tersebut sesuai 

dengan mekanisme penyelesaian laporan sebagaimana diatur dalam BAB 

VI; 
 

(5) Apabila permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) 

tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, maka SEMA-FSH wajib 

menyampaikan teguran lisan dilanjutkan teguran tertulis (surat peringatan) 

kepada yang bersangkutan; dan apabila tidak dipenuhi kembali, maka 

dugaan pelanggaran tersebut wajib disampaikan SEMA-FSH kepada 

Wakil Dekan III FSH dan/atau Ketua Jurusan yang bersangkutan dengan 

penyampaian mosi tidak percaya secara tertulis; 

 

BAB V  
PARTISIPASI MAHASISWA 

 

Pasal 13 
 

(1) Setiap mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum berhak menyampaikan 

laporan atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau pedoman 

keorganisasi mahasiswa intra dan/atau tata kelola dan manajemen 

keorganisasian yang dilakukan oleh aparat DEMA-FSH dan/atau HMJ/PS 
kepada masing-masing pimpinan organisasi kemahasiswaannya;  

(2) Apabila laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak ditanggapi 

dan/atau tidak ada tindakan lanjutan sehingga tidak mendapatkan 
penyelesaian, maka setiap mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum berhak 

menyampaikan laporan atas dugaan pelanggaran tersebut kepada Senat 

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum; 

 

Pasal 14 
 

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat dilakukan secara 
lisan atau tulisan;  

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat uraian 
peristiwa atau tindakan yang dikeluhkan. 

 

BAB VI 
 

PENYELESAIAN LAPORAN 

 

Pasal 15 
 

(1) Pimpinan organisasi mahasiswa intra yang menerima laporan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 wajib memeriksa laporan tersebut; 
 

(2) Dalam memeriksa laporan tersebut pimpinan organisasi mahasiswa intra 

harus menjungjung tinggi asas kepatutan; non-diskriminasi; tidak memihak; 

akuntabilitas; dan keterbukaan.  
(3) Dalam memeriksa laporan, Pimpinan organisasi mahasiswa intra dapat 

meminta keterangan dan/atau data kepada pihak terlapor; 
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(4) Pihak terlapor wajib memberikan keterangan dan/atau data yang diminta; 

 

Pasal 16 
 

(1) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan laporan tidak ditemukan pelanggaran 

maka pimpinan organisasi mahasiswa intra wajib melakukan klarifikasi 

terhadap para pihak;  
(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan laporan ditemukan pelanggaran baik 

bersifat ringan atau berat, maka pimpinan organisasi mahasiswa intra wajib 

memberikan sanksi kepada pihak terlapor berdasarkan ketentuan sanksi yang 

diatur dalam BAB VII. 

 

Pasal 17 
 

Laporan harus diselesaikan pimpinan organisasi mahasiswa intra paling lama 3 

(tiga) hari setelah diterimanya laporan. 

 

BAB VII  
KETENTUAN SANKSI 

 

Pasal 18 
 

Pelanggaran terhadap tata kelola dan manajemen organisasi dan/atau pelanggaran 

kode etik mahasiswa yang dilakukan oleh aparatur Dewan Mahasiswa Fakultas 

dan/atau HMJ/PS akan dikenakan sanksi, berupa :  
(1) Sanksi ringan yang meliputi:  

a. Teguran secara lisan;  
b. Teguran secara tertulis (surat peringatan);  

(2) Sanksi berat yang meliputi:  
a. Ganti rugi;  
b. Pemberhentian sementara;  
c. Pemberhentian tetap;  
d. Penyampaian mosi tidak percaya. 

 

Pasal 19 
 

(1) Sanksi ringan sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) dijatuhkan terhadap 

pelanggaran administrasi yang tidak menimbulkan kerugian besar secara 

materil bagi organisasi atau pelanggaran kode etik yang bersifat ringan; 
 

(2) Pemberian sanksi ringan diawali oleh penjatuhan teguran secara lisan, namun 

apabila diulangi kembali dan tidak ada perbaikan maka diberikan teguran 

secara tertulis; 
 

(3) Penjatuhan sanksi teguran secara tertulis maksimal diberikan sebanyak 3 

(tiga) kali, apabila diulangi kembali dan tidak ada perbaikan maka diberikan 

sanksi berat.  
(4) Penjatuhan sanksi ringan sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) harus 

disertai dengan rekomendasi dan saran sehingga pelangar tidak 

mengulanginya kembali. 
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Pasal 20 
 

Sanksi berat sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) dijatuhkan terhadap 

pelanggaran administrasi yang menimbulkan kerugian besar secara moril dan materil 

bagi organisasi dan/atau pelanggaran kode etik yang berat dan/atau pelanggaran 

norma ketentuan keorganisasian mahasiswa intra. 

 

Pasal 21 
 

(1) Penjatuhan sanksi ringan dan sanksi berat dapat dijatuhkan oleh pimpinan 

organisasi kemahasiswaan intra di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum 

kepada aparatur organisasi di masing-masing tingkatannya; 
 

(2) Sanksi penyampaian mosi tidak percaya hanya dapat dijatuhkan oleh Senat 

Mahasiswa Fakultas kepada Dewan Mahasiswa Fakultas dan/atau 

HMJ/HMPS. 

 

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 22 
 

Peraturan Senat Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum ini mulai berlaku pada 

tanggal ditetapkannya. 

 

Ditetapkan di 
 

Pada Tanggal 
 

Waktu 

 

 

: Bandung 
 
: 8 Mei 2017 
 
: 16.00 WIB 
 

 

KETUA UMUM SEMA-FSH 
 

UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG 

 

TTD 

 

Muhammad Alwi Khoiri Ramdani 
 

NIM. 1143050106 
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