
 
 
 

 

PERATURAN SENAT MAHASISWA FAKULTAS SYARI’AH DAN 

HUKUM NOMOR 6 TAHUN 2017 

 

TENTANG 

 

PEMBENTUKAN HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN DI 

LINGKUNGAN FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM 

 

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM 

 

SENAT MAHASISWA FAKULTAS SYARI`AH DAN HUKUM 

 

Menimbang 

 

 

: a. 
 
 
 

 

b. 

 

 

bahwa dengan adanya perkembangan lembaga jurusan dan  
disiplin ilmu di lingkungan Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN  
Sunan Gunung Djati, perlu diselaraskan dengan perkembangan  
keorganisasian mahasiswa intra di tingkat jurusan;  
demi pelaksanaan peningkatan kepemimpinan, penalaran,  
minat, kegemaran dan kesejahteraan mahasiswa di tingkat  
jurusan, perlu disusun pengaturan mengenai pembentukan  
organisasi mahasiswa intra tingkat jurusan; 
 

 
Mengingat 

 
 
: a. Keputusan  Direktur  Jenderal  Pendidikan  Islam  Nomor  1741  

Tahun  2013  Tentang Penetapan  Pedoman  Umum  Organisasi  
Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam;  

b. Pasal 5, Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (3) huruf c, Pasal 20  
ayat (2), Pasal 23 Pedoman Organisasi Kemahasiswaan Intra  
(POKI) Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati  
Bandung;  

c. Pasal 10, Pasal 11 Anggaran Dasar Senat Mahasiswa dan  
Dewan Mahasiswa Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Sunan  
Gunung Djati Bandung; dan  

d. Pasal 20 Anggaran Rumah Tangga Senat Mahasiswa dan  
Dewan Mahasiswa Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Sunan 

Gunung Djati Bandung; 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN SENAT MAHASISWA FAKULTAS SYARI`AH DAN 

HUKUM NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN 

HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN DI LINGKUNGAN FAKULTAS 

SYARI’AH DAN HUKUM 
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BAB I 
 

KETENTUAN UMUM 
 

Bagian Kesatu 
 

Definisi 

 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Senat Mahasiswa Fakultas Syari`ah dan Hukum ini yang dimaksud 

dengan: 
 

1. Senat Mahasiswa Fakultas Syari`ah dan Hukum yang selanjutnya SEMA-FSH 

adalah lembaga legislatif mahasiswa di Fakultas Syari`ah dan Hukum 

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati yang berfungsi menampung, 

menyalurkan aspirasi dan menetapkannya dalam bentuk kebijakan keorganisasi 

mahasiswa intra. 
 

2. Himpunan Mahasiswa Jurusan di lingkungan Fakultas Syari`ah dan Hukum 

yang selanjutnya disebut HMJ adalah lembaga eksekutif sebagai pelaksana 

kegiatan kemahasiswaan di tingkat jurusan di lingkungan Fakultas Syari`ah dan 

Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. 
 

3. Pembentukan HMJ merupakan kegiatan dalam rangka membentuk organisasi 

kemahasiswaan intra ditingkat jurusan bagi jurusan baru di lingkungan Fakultas 

Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati.  
4. Komisariat Mahasiswa yang selanjutnya disebut KOSMA adalah organisasi 

mahasiswa pada kelas atau rombongan belajar tetap pada suatu jurusan.  
5. Musyawarah Anggota Komisariat Mahasiswa yang selanjutnya disebut 

MUSKOM Adalah forum pertemuan mahasiswa di tingkat jurusan untuk 

mencapai mufakat. 

 

Bagian Kedua 
 

Tujuan 

 

Pasal 2 
 

Tujuan dibentuknya HMJ adalah: 
 

1. Melatih mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan 

akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembakan dan 

menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni yang bernuansa Islami; 
 

2. Meningkatkan kecendikiaan dan integritas kepribadian mahasiswa yang 

berakhlak karimah; 
 

3. Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam bidang pengkajian ilmu 

pengetahuan dan teknologi, sosial, seni dan budaya, dan penelitian;  
4. Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat;  
5. Menumbuhkan minat dan bakat mahasiswa;  
6. Meningkatkan keterampilan kepemimpinan mahasiswa. 
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BAB II 
 

PEMBENTUKAN HMJ 

 

Pasal 3 
 

Pembentukan HMJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 3 merupakan tindakan 

mengadakan HMJ baru bagi jurusan yang belum memiliki HMJ. 

 

Pasal 4 
 

Pembentukan HMJ harus memenuhi syarat: 
 

1. Memiliki jumlah mahasiswa paling sedikit 2 (dua) angkatan.  
2. Memiliki KOSMA paling sedikit 3 (tiga).  
3. Memiliki persetujuan dari KOSMA jurusan yang bersangkutan.  
4. Memiliki persetujuan dari Pimpinan Fakultas dan Pimpinan Jurusan yang 

bersangkutan. 

 

Pasal 5 
 

(1) Agenda Pembentukan HMJ dilakukan dengan Tahapan Persiapan dan Tahapan 

Pembentukan;  
(2) Tahapan Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:  

a. Rapat Koordinasi antara SEMA-FSH, KOSMA dengan Pimpinan Fakultas 

dan/atau Pimpinan Jurusan.  
b. Rapat Konsolidasi oleh KOSMA.  

(3) Tahapan Pembentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan 

melalui MUSKOM. 

 

Pasal 6 
 

(1) Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a 

dilaksanakan atas prakarsa SEMA-FSH; 
 

(2) Rapat Konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b 

dilakukan untuk:  
a. Memperteguh gagasan pembentukan HMJ dengan menyampaikan aspirasi 

mahasiswa melalui persetujuan forum KOSMA.  
b. Menyusun draf atau rancangan AD/ART.  
c. Membentuk panitia MUSKOM. 

 

BAB III 
 

KETENTUAN UMUM MUSKOM 

 

Pasal 7 
 

Tugas dan wewenang MUSKOM adalah: 
 

1. Menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) HMJ.  
2. Menyusun Garis Besar Program Kerja (GBPK) HMJ.  
3. Melakukan pemilihan ketua HMJ. 
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Pasal 8 
 

Penyusunan GBPK HMJ sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat 2 merujuk pada Peraturan 

SEMA-FSH. 

 

Pasal 9 
 

(1) Peserta MUSKOM terdiri dari Peserta Penuh, Peserta Peninjau dan Tamu 

Undangan. 
 

(2) Peserta Penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) adalah ketua KOSMA 

dari jurusan yang bersangkutan, dan dibuktikan dengan surat keterangan dari yang 

berwenang.  
(3) Peserta Peninjau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) terdiri atas 

perwakilan/delegasi masing-masing KOSMA sejumlah 2 (dua) orang yaitu 

sekretaris dan bendahara KOSMA, SEMA-FSH dan Panitia MUSKOM. 
 

(4) Tamu Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) terdiri atas Wakil 

Dekan III FSH dan Ketua Jurusan. 

 

Pasal 10 
 

Hak dan Kewajiban Peserta: 
 

1. Peserta Penuh mendapat hak suara dan hak bicara, sedangkan Peserta Peninjau 

dan tamu undangan hanya memiliki hak bicara;  
2. Peserta wajib mentaati peraturan, menjaga ketertiban, kelancaran, etika sopan 

santun dalam sidang; 

 

Pasal 11 
 

(1) Panitia terdiri atas perwakilan KOSMA dengan jumlah maksimal 15 orang;  
(2) Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara 

dan Anggota;  
(3) Penyusunan struktur Panitia dilakukan Anggota Panitia didampingi oleh SEMA-

FSH. 

 

Pasal 12 
 

Tugas dan wewenang Panitia MUSKOM  meliputi: 
 

1. Menyiapkan segala kebutuhan administratif MUSKOM;  
2. Memfasilitasi seluruh rangkaian kegiatan MUSKOM;  
3. Menyampaikan berita acara penyelenggaraan MUSKOM untuk disampaikan 

kepada pimpinan jurusan dan pimpinan fakultas. 

 

Pasal 13 
 

(1) Persidangan dalam MUSKOM terdiri dari :  
a. Sidang Pleno I : Membahas dan Mengesahkan Agenda Acara dan Tata Tertib 

Sidang.  
b. Sidang Pleno II : Pembagian Komisi, Membahas dan Mengesahkan hasil Sidang 

Komisi;  
c. Sidang Pleno III : Pemilihan Ketua HMJ. 
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(2) Sidang Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b terdiri dari:  
a. Komisi A: Membahas AD/ART.  
b. Komisi B: Membahas GBPK HMJ. 

 

Pasal 14 
 

(1) Pimpinan sidang dinamakan presidium sidang;  
(2) Presidium sidang terdiri dari tiga orang yang dipilih secara demokratis;  
(3) Pemilihan presidium sidang dipimpin oleh Steering Comitte;  
(4) Steering Comitte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) adalah Pengurus 

SEMA-FSH. 

 

Pasal 15 
 

Tugas dan Wewenang Presidium Sidang adalah: 
 

1. Memimpin dan mengatur mekanisme sidang, menjaga kelancaran, ketertiban, 

dan keamanan persidangan;  
2. Mengatur urutan pembicaraan;  
3. Meluruskan pembicaraan yang menyimpang dari pokok permasalahan;  
4. Menetapkan waktu pembicaraan;  
5. Mengeluarkan peserta sidang yang melanggar peraturan dan mengganggu 

kelancaran sidang setelah terlebih dahulu diberi peringatan. 

 

Pasal 16 
 

MUSKOM dianggap sah apabila dihadiri oleh setengah lebih satu dari peserta penuh; 

 

Pasal 17 
 

(1) Segala Keputusan dalam Sidang Pleno I dan Pleno II diambil berdasarkan 

musyawarah mufakat; 
 

(2) Apabila point 1 tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara 

terbanyak/voting. 

 

BAB IV 
 

PEMILIHAN KETUA HMJ 
 

Bagian Kesatu 
 

Asas, Tahapan Pemilihan dan Syarat Ketua HMJ 

 

Pasal 18 
 

Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas perwakilan, bebas, rahasia, 

jujur, dan adil. 

 

Pasal 19 
 

(1) Pemilihan diselenggarakan melalui 2 (dua) tahapan yaitu tahapan persiapan dan 

tahapan penyelenggaraan; 
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(2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan 

penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan 

pelaksanaan Pemilihan;  
(3) Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:  

a. pendaftaran bakal calon;  
b. verifikasi bakal calon dan penetapan calon;  
c. pelaksanaan kampanye;  
d. pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara, dan penetapan calon 

terpilih;  
e. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih. 

 

Pasal 20 
 

Calon Ketua HMJ harus memenuhi syarat berikut: 
 

(1) Berstatus mahasiswa aktif dalam kegiatan akademik, dibuktikan dengan Surat 

Keterangan Aktif Kuliah; 
 

(2) Memiliki IPK minimal 3,25 yang dibuktikan dengan Transkrip Nilai dan/atau 

Kartu Hasil Studi;  
(3) Duduk minimal pada semester III dan maksimal semester VIII;  
(4) Mampu membaca dan menulis al-Qur`an (BTQ);  
(5) Pernah mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Mahasiswa tingkat I jurusan;  
(6) Memiliki visi, misi dan program kerja yang jelas;  
(7) Sehat jasmani dan rohani;  
(8) Bersedia dicalonkan dan atau mencalonkan diri secara tertulis;  
(9) Tidak pernah melanggar tata tertib dan kode etik mahasiswa;  
(10) Mendapatkan rekomendasi tertulis dari Ketua Jurusan; dan  
(11) Sanggup mentaati dan melaksanakan AD/ART, GBPK dan ketentuan lainnya. 

 

Bagian Kedua 
 

Pendaftaran Bakal Calon 

 

Pasal 21 
 

(1) Bakal Calon Ketua HMJ mendaftarkan ke Panitia secara perseorangan atau dapat 

diwakilkan.  
(2) Pendaftaran Calon Ketua HMJ disertai dengan penyampaian kelengkapan 

dokumen persyaratan.  
(3) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:  

a. Surat pernyataan, yang dibuat dan ditandatangi oleh calon sendiri, 

sebagaimana bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 

20 ayat (9) dan ayat (11). 
 

b. Surat Keterangan Aktif Kuliah dan Surat Berkelakuan Baik dari bagian 

Kemahasiswaan Fakultas Syari`ah dan Hukum, sebagai bukti pemenuhan 

syarat calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1), ayat (3) dan ayat  
(9); 
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c. Transkrip Nilai dan/atau Kartu Hasil Studi yang menunjukan memiliki IPK 

minimal 3.25, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud 

pada Pasal 20 ayat (2); 
 

d. Sertifikat dan/atau Surat Keterangan yang menunjukan bahwa calon pernah 

mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Mahasiswa tingkat I jurusan, sebagai 

bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (5);  
e. Riwayat Penyakit, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 20 ayat (7);  
f. Dokumen visi, misi dan program kerja yang jelas, sebagai bukti pemenuhan 

syarat calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (6);  
g. Mendapatkan rekomendasi tertulis dari Ketua Jurusan, sebagai bukti 

pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (10); 

 

Bagian Ketiga 
 

Verifikasi Bakal Calon dan Penetapan Calon 

 

Pasal 22 
 

(1) Verifikasi calon Ketua HMJ dilakukan oleh Panitia;  
(2) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Ketua HMJ 

wajib hadir untuk klarifikasi yang dilakukan Panitia terkait penelitian 

kelengkapan persyaratan administrasi calon dan kemampuan membaca dan 

menulis al-Qur`an (BTQ); 
 

(3) Panitia meneliti kelengkapan persyaratan administrasi Calon Ketua HMJ dan 

dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang jika diperlukan, dan 

menerima masukan dari masyarakat terhadap keabsahan persyaratan.  
(4) Dalam hal hasil penelitian menetapkan bakal calon yang diajukan tidak 

memenuhi syarat, maka bakal Calon tidak dapat mengikuti agenda Pemilihan 

Ketua HMJ. 

 

Pasal 23 
 

(1) Bakal Calon Ketua HMJ yang telah memenuhi syarat ditetapkan menjadi Calon 

Ketua HMJ yang selanjutnya dilakukan pengundian nomor urut. 
 

(2) Dalam hal calon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kurang dari 2 (dua) 

orang, maka tidak perlu dilakukan pengundian nomor urut. 

 

Bagian Keempat 
 

Kampanye 

 

Pasal 24 
 

(1) Calon wajib menyampaikan visi, misi dan program kerja secara lisan maupun 

tertulis kepada mahasiswa.  
(2) Penyampaian materi Kampanye dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan 

bersifat edukatif. 
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Pasal 25 
 

Kampanye dapat dilaksanakan melalui: 
 

1. pertemuan terbatas;  
2. pertemuan tatap muka dan dialog;  
3. debat publik antar calon atau uji publik;  
4. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;  
5. iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau  
6. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan norma. 

 

Pasal 26 
 

(1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilaksanakan setelah 

penetapan calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang.  
(2) Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 1 (satu) 

hari sebelum hari pemungutan suara. 

 

Pasal 27 
 

(1) Debat publik antar calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat 3 

dilaksanakan apabila terdapat 2 (dua) orang atau lebih Calon Ketua HMJ dan Uji 

Publik apabila hanya terdapat 1 (satu) calon ketua HMJ;  
(2) Moderator debat/ uji dipilih oleh Panitia dari kalangan profesional dan akademisi 

yang mempunyai integritas, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu 

calon.  
(3) Materi debat/ uji adalah visi dan misi Calon Ketua HMJ dalam rangka:  

a. meningkatkan kualitas mahasiswa jurusan;  
b. menyelesaikan persoalan kemahasiswaan;  
c. menyerasikan pelaksanaan kinerja HMJ dengan Jurusan;  
d. Menyelaraskan hubungan antar organisasi kemahasiswaan di 

Fakultas Syari`ah dan Hukum; dan 
 

e. Mencintai almamater Jurusan, Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Sunan 

Gunung Djati Bandung. 

 

Pasal 28 
 

Dalam Kampanye dilarang: 
 

1. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan/atau Calon Ketua HMJ;  
2. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba, 

perseorangan, dan/atau kelompok; 
 

3. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan 

kekerasan kepada perseorangan dan/atau kelompok;  
4. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;  
5. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan;  
6. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;  
7. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan 

kendaraan di jalan raya; dan/atau  
8. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan. 
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Pasal 29 
 

Pelanggaran atas ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dikenai 

sanksi: 
 

1. peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan; dan/atau  
2. penghentian kegiatan Kampanye 

 

Bagian Kelima 
 

Pelaksanaan Pemungutan Suara, Penghitungan Suara, 
 

dan Penetapan Calon Terpilih 

 

Pasal 30 
 

(1) Pemberian suara untuk Pemilihan dilakukan oleh Peserta Penuh dengan cara 

memberi tanda satu kali pada surat suara;  
(2) Pemberian tanda satu kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

berdasarkan prinsip memudahkan Pemilih, akurasi dalam penghitungan suara, 

dan efisiensi dalam penyelenggaraan Pemilihan;  
(3) Surat suara yang telah diberikan tanda dimasukan kedalam kotak suara. 

 

Pasal 31 
 

(1) Surat suara untuk Pemilihan dinyatakan sah jika terdapat tanda satu kali pada 

nomor urut, foto, atau nama salah satu Calon Ketua HMJ dalam surat suara.  
(2) Dalam hal terdapat 1 (satu) calon ketua HMJ, maka pemilihan dilakukan dengan 

menyatakan setuju atau tidak setuju dalam surat suara;  
(3) Pemilih tidak boleh membubuhkan tulisan dan/atau catatan lain pada surat suara;  
(4) Dalam hal surat suara terdapat tulisan dan/atau catatan lain maka surat suara 

dinyatakan tidak sah. 

 

Pasal  32 
 

(1) Penghitungan suara dilakukan oleh panitia setelah pemungutan suara berakhir;  
(2) Sebelum penghitungan suara dimulai, panitia menghitung jumlah Pemilih yang 

memberikan suara berdasarkan salinan Daftar Peserta Penuh; 
 

(3) Penghitungan suara dilakukan dengan cara yang memungkinkan Peserta Penuh, 

Peserta Peninjau, dan Tamu Undangan yang hadir dapat menyaksikan secara jelas 

proses penghitungan suara. 

 

Pasal 33 
 

Calon yang mendapatkan suara terbanyak ditetapkan menjadi Ketua HMJ Terpilih/ 

Formatur HMJ Terpilih. 
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BAB V 
 

PENYELESAIAN SENGKETA 

 

Pasal 34 
 

Dalam hal terjadi sengketa hasil pemilihan, maka akan diselesaikan dalam forum 

musyawarah antara Pimpinan Fakultas, Pimpinan Jurusan dan SEMA FSH. 

 

Pasal 35 
 

Putusan forum musyawaran bersifat final dan mengikat. 

 

BAB VI 
 

PENGESAHAN 

 

Pasal 36 
 

Segala hasil dan kesepakatan MUSKOM disampaikan kepada Pimpinan Jurusan dan 

Pimpinan Fakultas untuk selanjutnya disahkan dalam suatu Surat Keputusan. 

 

BAB VII 
 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 37 
 

Peraturan SEMA-FSH ini berlaku bagi Jurusan yang belum memiliki HMJ dan berlaku 

selama 1 (satu) tahun periode kepengurusan sejak pembentukan HMJ baru dan 

setelahnya wajib merujuk pada pedoman organisasi kemahasiswaan intra dan segala 

ketentuan keorganisasian mahasiswa yang mengatur. 

 

Pasal 38 
 

Peraturan SEMA-FSH ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya. 

 

Ditetapkan di 
 

Pada Tanggal 

 

 

: Bandung 
 
: 19 Desember 2017 
 

 

Ketua Senat Mahasiswa 
 

Fakultas Syari`ah dan Hukum 
 
 
 

 

Muhammad Alwi Khoiri 
 

NIM.1143050106 
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