
 

DRAFT 01 

PERATURAN SENAT MAHASISWA FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI 

NOMOR 5 TAHUN 2020 

 

TENTANG 

PEDOMAN ORGANISASI MAHASISWA  

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI 

 

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM 

SENAT MAHASISWA FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI 

Menimbang : a. Bahwa badan organisasi mahasiswa merupakan salah satu bagian penting 

sebagai kelengkapan non struktural di Kampus UIN Sunan Gunung Djati 

khususnya di ruang lingkup Fakultas Sains dan Teknologi; 

b. Bahwa dalam kerja sama antar badan Organisasi Kemahasiswaan yang 

ada di ruang lingkup Fakultas Sains dan Teknologi  perlu aturan sebagai 

acuan dalam menjalankan tugasnya untuk menciptakan hubungan yang 

sinergis dan harmonis;  

c. bahwa dalam rangka mengembangkan diri mahasiswa dalam 

berorganisasi, meningkatkan penalaran dan arah profesi mahasiswa, 

menyalurkan minat dan bakat serta meningkatkan kesejahteraan, maka 

diperlukan seperangkat Pedoman Organisasi Mahasiswa Fakultas Sains 

dan Teknologi; 

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 

b dan c, perlu membentuk Peraturan Senat Mahasiswa tentang Pedoman 

Organisasi Mahasiswa di ruang lingkup Fakultas Sains dan Teknologi: 

Mengingat : Konstitusi Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung 

Djati Bandung 

 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan  : PERATURAN SENAT MAHASISWA FAKULTAS SAINS DAN 

TEKNOLOGI NOMOR 5 TENTANG PEDOMAN ORGANISASI 

MAHASISWA FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI 

   



 

BAB I   

KETENTUAN UMUM  

Pasal  1 

Dalam Peraturan Senat Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi ini yang dimaksud dengan: 

(1) Organisasi Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi yang selanjutnya disebut Ormawa -

FST adalah organisasi intra kampus yang terdiri dari Sema - FST, Dema - FST, HMJ dan 

BSO; 

(2) Senat Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disebut Sema - FST adalah organisasi legislatif 

mahasiswa intra kampus di tingkat fakultas;  

(3) Staf Khusus Sema-FST adalah perwakilan dari HMJ yang betugas membantu jalannya 

operasional Sema-FST; 

(4) Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disebut Dema - FST adalah 

organisasi eksekutif mahasiswa intra kampus di tingkat fakultas; 

(5) Himpunan Mahasiswa Jurusan yang selanjutnya disebut HMJ adalah organisasi eksekutif 

mahasiswa intra kampus di tingkat jurusan; 

(6) Badan Semi Otonom yang selanjutnya disebut BSO adalah lembaga otonom mahasiswa di 

tingkat fakultas atau jurusan; 

(7) Pedoman Organisasi Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi yang selanjutnya disebut 

Pedoman Ormawa - FST adalah pokok - pokok penjabaran dan pelaksanaan Konstitusi 

Keluarga Mahasiswa  Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung; 

 

BAB II   

BENTUK DAN TUJUAN 

Pasal  2 

(1) Pedoman Ormawa - FST merupakan landasan dan prinsip  bagi seluruh aktivitas kegiatan 

kemahasiswaan di ruang lingkup Fakultas Sains dan Teknologi; 

(2) Kedaulatan berada ditangan mahasiswa dan dilaksanakan sepenuhnya berdasarkan 

Pedoman Ormawa – FST; 

 

Pasal 3 

Tujuan ditetapkannya Pedoman Ormawa – FST adalah : 

(1) Mendukung kinerja organisasi secara umum; 



(2) Sebagai acuan dalam kegiatan organisasi mahasiswa di lingkup Fakultas Sains dan 

Teknologi; 

(3) Memberikan dasar hukum dalam pengembangan organisasi mahasiswa di lingkup Fakultas 

Sains dan Teknologi; 

 

BAB III 

ORGANISASI KEMAHASISWAAN FAKULTAS 

Pasal  4 

Organisasi Mahasiswa di tingkat Fakultas Sains dan Teknologi terdiri dari : 

(1) Senat Mahasiswa Fakultas (Sema - FST); 

(2) Staf Khusus Sema – FST; 

(3) Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (Dema - FST); 

(4) Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ); 

(5) Badan Semi Otonom (BSO); 

 

 

 

 

BAB IV   

KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB ORMAWA 

Pasal  5  

ORMAWA - FST berkedudukan sebagai sarana pengembangan diri mahasiswa dalam 

berorganisasi; 

Pasal  6 

ORMAWA - FST berfungsi sebagai : 

(1) Perwakilan mahasiswa untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, 

menetapkan garis - garis besar program dan kegiatan mahasiswa;  

(2) Sarana komunikasi antar civitas akademika; 



(3) Sarana pengembangan potensi mahasiswa sebagai insan akademis, calon ilmuwan dan 

intelektual yang berguna bagi masyarakat;. 

(4) Sarana pengembangan intelektual, bakat dan minat, pelatihan keterampilan, organisasi, 

manajemen dan kepemimpinan mahasiswa; 

(5) Sarana pembinaan dan pengembangan kader - kader agama dan bangsa yang berpotensi 

dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan nasional;   

(6) Sarana pemeliharaan dan pengembangan ilmu yang dilandasi oleh agama, norma akademis, 

etika, moral dan wawasan kebangsaan; 

 

Pasal 7 

Sebagaimana yang dimaksud pada pasal 6 ayat (1) bahwa dalam ruang lingkup kegiatan 

Ormawa – FST diatur lebih lanjut dalam Persema GBPK; 

 

BAB V   

SENAT MAHASISWA FAKULTAS  

Pasal  8 

Sema – FST sebagaimana yang dimaksud pada pasal 4 merupakan badan legislatif dalam 

struktur organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas;  

 

Pasal 9 

Sema – FST sebagaimana yang dimaksud pada pasal 8 berfungsi : 

(1) Sebagai perencana dan penetap kebijakan organisasi kemahasiswaan di tingkat 

fakultas/jurusan; 

(2) Sebagai badan koordinasi dan evaluasi kegiatan terhadap badan eksekutif; 

 

Pasal  10 

Sema – FST sebagaimana yang dimaksud pada pasal 8 bertugas untuk : 

(1) Membuat Rancangan Legislasi Mahasiswa (RLM) diawal kepengurusan; 

(2) Merumuskan norma - norma yang berlaku di lingkungan lembaga kemahasiswaan tingkat 

fakultas; 

(3) Menetapkan kebijakan organisasi di tingkat fakultas; 

(4) Menyerap dan menampung aspirasi mahasiswa dan menyalurkannya pada pihak-pihak 

yang terkait di tingkat Fakultas; 



(5) Memperjuangkan hak - hak akademik dan kemahasiswaan ditingkat Fakultas; 

(6) Merumuskan AD/ART organisasi mahasiswa tingkat fakultas dengan tetap berdasarkan 

pada peraturan dan perundangan yang berlaku; 

(7) Menetapkan garis - garis besar program kerja Sema – FST; 

 

Pasal  11 

Sema – FST sebagaimana yang dimaksud pada pasal 8 berwenang untuk : 

(1) Menyelenggarakan musyawarah organisasi mahasiswa tingkat fakultas; 

(2) Mengontrol kinerja badan eksekutif dalam melaksanakan kebijakan organisasi; 

(3) Meminta rencana program dan progress report badan eksekutif atas perencanaan dan 

pelaksanaan program kerja; 

 

Pasal 12 

(1) Sema – FST sebagaimana yang dimaksud pada pasal 8 memiliki Hak Angket, Hak 

Interpelasi dan Hak Menyatakan Pendapat; 

(2) Hal Angket sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1 adalah hak untuk melakukan 

pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Senat Mahasiswa; 

(3) Hak Interpelasi sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1 adalah hak untuk meminta 

keterangan kepada badan eksekutif dan badan semi otonom mengenai peraturan atau 

ketetapan yang penting; 

(4) Hak Menyatakan Pendapat sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1 hak untuk 

menyatakan pendapat atas kebijakan di universitas dan tindak lanjut pelaksanaan hak 

interpelasi dan hak angket;  

 

Pasal 13 

Struktur kepengurusan Sema - FST terdiri atas Ketua Umum, Sekretaris dan Komisi - Komisi 

sesuai dengan kebutuhan; 

Pasal 14 

(1) Sebagaimana yang dimaksud pada pasal 13 Anggota Sema - FST dipilih dengan asas 

keterwakilan; 

(2) Keanggotaan Sema - FST merupakan mahasiswa aktif perwakilan jurusan yang berada 

dalam lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung 

Djati Bandung;  



(3) Jumlah anggota Sema – FST unsur perwakilan jurusan didasarkan pada rasio jumlah 

mahasiswa aktif pada tingkat jurusan perjumlah mahasiswa aktif tingkat fakultas dikali 

jumlah Himpunan Mahasiswa Jurusan atau berjumlah minimal 1 (satu) orang dari setiap 

jurusan; 

(4) Teknis pemilihan anggota Sema - FST diatur lebih lanjut dalam Persema Musti – F Sema - 

FST; 

 

Pasal 15 

(1) Sebagaimana yang dimaksud pada pasal 13 kepengurusan Sema - FST disahkan oleh Dekan 

dengan Surat Keputusan; 

(2) Pengurus Sema - FST dilantik oleh Dekan atau diwakili oleh Wakil Dekan III Bidang 

Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama; 

(3) Sema – FST secara kelembagaan bertanggung jawab kepada Dekan; 

(4) Sema – FST secara fungsional bertanggung jawab kepada mahasiswa tingkat fakultas; 

 

Pasal 16 

(1) Sebagaimana yang dimaksud pada pasal 13 masa bakti kepengurusan Sema – FST adalah  1 

(satu) tahun dengan jabatan Ketua Umum tidak dapat diperpanjang; 

(2) Sebagaimana yang dimaksud pada pasal 13 pengurus Sema – FST dapat diberhentikan 

karena: 

a. Masa bakti sudah habis; 

b. Meninggal dunia; 

c. Mengundurkan diri; 

d. Melanggar peraturan yang berlaku di UIN Sunan Gunung Djati Bandung; 

e. Tidak melaksanakan tugas sebagai pengurus; 

f. Tidak memenuhi persyaratan lagi sebagai pengurus organisasi kemahasiswaan; 

(3) Dekan memberhentikan pengurus Sema - FST dengan Surat Keputusan; 

(4) Dalam keadaan tertentu untuk kepentingan kelembagaan kemahasiswaan dapat dilakukan 

pergantian antar waktu; 

(5) Dekan dapat menetapkan pergantian pengurus Sema - FST antar waktu dengan Surat 

Keputusan; 

 

 



Pasal 17 

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya Sema – FST sebagaimana yang dimaksud pada pasal 

4 dibantu oleh Staf Khusus Sema - FST; 

 

Pasal 18 

(1) Staf Khusus Sema - FST sebagaimana yang dimaksud pada pasal 17 adalah badan organisasi 

kemahasiswaan yang dibentuk untuk memperlancar fungsi dan tugas dari Sema – FST;  

(2) Staf Khusus Sema – FST berkedudukan sebagai utusan dari Sema – FST dalam penyaluran 

aspirasi mahasiswa; 

(3) Staf Khusus Sema - FST berwenang untuk memberi masukan, saran dan pertimbangan 

kepada Sema – FST; 

(4) Staf Khusus Sema - FST merupakan delegasi dari tiap jurusan dengan jumlah 3 orang; 

 

 

BAB VI   

DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS  

Pasal  19 

Dema – FST sebagaimana yang dimaksud pada pasal 4 merupakan badan eksekutif dalam 

struktur organisasi kemahasiswaan di tingkat Fakultas; 

 

Pasal 20 

Dema – FST sebagaimana yang dimaksud pada pasal 19 berfungsi  : 

(1) Sebagai pelaksana harian kegiatan mahasiswa di tingkat fakultas dan berkewajiban untuk 

melaksanakan garis - garis besar program kerja mahasiswa fakultas; 

(2) Sebagai lembaga yang mengkordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan 

kemahasiswaan di tingkat Fakultas; 

 

Pasal  21 

Dema - FST sebagaimana yang dimaksud pada pasal 17 bertugas untuk : 

(1) Menjabarkan dan melaksanakan Peraturan Senat Mahasiswa dalam bentuk program kerja; 

(2) Mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat fakultas; 

(3) Melaksanakan kordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan; 

 

 



Pasal  22 

Dema - FST berhak menyampaikan usulan, pendapat dan saran kepada Sema - FST atau kepada 

pimpinan Fakultas secara santun dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

 

Pasal 23 

Struktur Kepengurusan Dema - FST terdiri atas Ketua Umum, Sekretaris Umum, Bendahara 

Umum dan Bidang/Departemen sesuai dengan kebutuhan; 

 

Pasal 24 

(1) Sebagaimana yang dimaksud pada pasal 23 Pemilihan Ketua Umum Dema - FST dilakukan 

secara perwakilan oleh Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan dalam Musyawarah 

Mahasiswa Fakultas; 

(2) Teknis Pemilihan Ketua Umum Dema - FST diatur lebih lanjut dalam Persema Musma – F 

Dema - FST; 

 

Pasal 25 

Dema - FST wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan kemahasiswaan 

tingkat fakultas kepada Sema - FST dalam Musyawarah Tingkat Tinggi Fakultas; 

 

Pasal 26 

(1) Sebagaimana yang dimaksud pada pasal 23 masa bakti kepengurusan Dema – FST adalah  

1 (satu) tahun dengan jabatan Ketua Umum tidak dapat diperpanjang; 

(2) Sebagaimana yang dimaksud pada pasal 23 pengurus Dema – FST dapat diberhentikan 

karena: 

a. Masa bakti sudah habis; 

b. Meninggal dunia; 

c. Mengundurkan diri; 

d. Melanggar peraturan yang berlaku di UIN Sunan Gunung Djati Bandung; 

e. Tidak melaksanakan tugas sebagai pengurus; 

f. Tidak memenuhi persyaratan lagi sebagai pengurus organisasi kemahasiswaan; 

(3) Pengurus Dema - FST diberhentikan Dekan yang dibuktikan dengan Surat Keputusan; 



(4) Dalam keadaan tertentu untuk kepentingan kelembagaan kemahasiswaan Ketua Umum 

Dema – FST dapat melakukan pergantian kepengurusan dalam sidang pleno; 

 

BAB VII   

HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN  

Pasal  27 

HMJ sebagaimana yang dimaksud pada pasal 4 merupakan badan eksekutif dalam struktur 

organisasi kemahasiswaan di tingkat jurusan sebagai pelaksana program kerja kegiatan 

kemahasiswaan sesuai dengan bidang jurusan dan memiliki jalur koordinasi kegiatan dengan 

Dema - FST; 

 

Pasal 28 

HMJ sebagaimana yang dimaksud pada pasal 27 bertugas untuk : 

(1) Menjabarkan, melaksanakan dan mengembangkan kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan 

jurusan sebagaimana digariskan oleh garis besar program kerja yang ditetapkan oleh Senat 

Mahaiswa Fakultas; 

(2) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan di tingkat Jurusan;  

 

Pasal 29 

Sebagaimana yang dimaksud pada pasal 28 HMJ berhak menyampaikan usulan, pendapat dan 

saran kepada Sema - FST, Dema - FST dan/atau kepada pimpinan Jurusan secara santun dan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

  

Pasal 30 

Struktur Kepengurusan HMJ terdiri atas Ketua Umum, Sekretaris Umum, Bendahara Umum 

dan Bidang/Departemen sesuai dengan kebutuhan; 

 

Pasal 31 

(1) Sebagaimana yang dimaksud pada pasal 30 Pemilihan Ketua Umum HMJ dilakukan secara 

perwakilan oleh Komisariat Mahasiswa dalam Musyawarah Komisariat Jurusan; 

(2) Teknis Pemilihan Ketua Umum HMJ diatur lebih lanjut dalam Persema Muskom; 

 

 



Pasal 32 

(1) Sebagai lembaga organisasi kemahasiswaan di tingkat Jurusan, HMJ bertanggungjawab 

kepada mahasiswa yang disampaikan dalam Musyawarah Komisariat Jurusan; 

(2) Sebagai subsistem kelembagaan non-struktural Jurusan , HMJ bertanggungjawab kepada 

masyarakat jurusannya; 

 

Pasal 33 

(1) Sebagaimana yang dimaksud pada pasal 30 masa bakti kepengurusan HMJ adalah  1 (satu) 

tahun dengan jabatan Ketua Umum tidak dapat diperpanjang; 

(2) Sebagaimana yang dimaksud pada pasal 30 pengurus HMJ dapat diberhentikan karena: 

a. Masa bakti sudah habis; 

b. Meninggal dunia; 

c. Mengundurkan diri; 

d. Melanggar peraturan yang berlaku di UIN Sunan Gunung Djati Bandung; 

e. Tidak melaksanakan tugas sebagai pengurus; 

f. Tidak memenuhi persyaratan lagi sebagai pengurus organisasi kemahasiswaan; 

(3) Pengurus HMJ diberhentikan Dekan yang dibuktikan dengan Surat Keputusan; 

(4) Dalam keadaan tertentu untuk kepentingan kelembagaan kemahasiswaan Ketua Umum 

HMJ dapat melakukan pergantian kepengurusan dalam sidang pleno; 

 

BAB VIII 

BADAN SEMI OTONOM 

Pasal 34 

(1) BSO sebagaimana yang dimaksud pada pasal 4 merupakan lembaga otonom mahasiswa; 

(2) BSO terbagi menjadi dua berdasarkan kedudukannya yaitu: 

a. BSO di ruang lingkup fakultas; 

b. BSO di ruang lingkup jurusan; 

(3) Sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) BSO fakultas bertanggung jawab kepada Dema-

FST; 

(4) Sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) BSO jurusan bertanggung jawab kepada HMJ; 

 

 

 



Pasal 35 

Sebagaimana yang dimaksud pada pasal 34 BSO fakultas dan jurusan berfungsi sebagai wadah 

organisasi pengembangan minat, bakat dan keterampilan mahasiswa di ruang lingkupnya; 

 

Pasal 36 

(1) Struktur kepengurusan BSO terdiri atas Ketua Umum, Sekretaris Umum, Bendahara 

Umum dan Bidang/Departemen yang disesuaikan dengan kebutuhan; 

(2) Kepengurusannya adalah otonom masing - masing unit sesuai dengan Anggaran 

Dasar/Anggaran Rumah Tangga masing-masing; 

(3) Kepengurusan di sahkan melalui SK yang dikeluarkan oleh Dema-FST untuk BSO di ruang 

lingkup fakultas atau oleh HMJ untuk BSO di ruang lingkup jurusan; 

(4) Kepengurusan inti BSO terdiri atas Ketua Umum, Sekretaris Umum, Bendahara Umum 

dan Ketua Bidang termasuk kedalam kepengurusan Organisasi Intra Fakultas; 

(5) Sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)  masa bakti kepengurusan BSO adalah  1 (satu) 

tahun dengan jabatan Ketua Umum tidak dapat diperpanjang dan mengikuti periode dari 

badan eksekutif; 

(6) Teknis pemilihan Ketua Umum BSO diatur lebih lanjut dalam  Musyawarah Anggota; 

 

Pasal 37 

Dalam pembentukan BSO baru, maka pengajuan pendirian diajukan ke HMJ / Dema yang 

kemudian diuji kelayakan oleh Sema – FST dalam persetujuan pendirian BSO; 

 

BAB IX 

PERMUSYARATAN MAHASISWA  

Pasal 38 

(1) Permusyawaratan Mahasiswa adalah forum pertemuan mahasiswa untuk mencapai 

mufakat; 

(2) Permusyawaratan Mahasiswa terdiri dari Musyawarah Tingkat Tinggi Fakultas, 

Musyawarah Mahasiswa Fakultas, Musyawarah Komisariat Mahasiswa, Musyawarah 

Anggota, Musyawarah Luar Biasa, Musyawarah Internal, Rapat Kerja, Rapat Dengar  

Pendapat dan Pleno Tengah;  

(3) Musyawarah Tingkat Tinggi Fakultas, Musyawarah Mahasiswa fakultas, Musyawarah 

Komisariat Mahasiswa, Musyawarah Anggota, Rapat Kerja dan Pleno Tengah 

dilaksanakan sekali dalam satu tahun; 



(4) Musyawarah Tingkat Tinggi Fakultas adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh Sema 

– FST untuk mendengarkan dan evaluasi laporan pertanggungjawaban Dema – FST, 

melaporkan pertanggungjawaban kepengurusan Sema – FST, memilih Ketua Umum dan 

menyusun kepengurusan dan program kerja Sema – FST; 

(5) Musyawarah Mahasiswa Fakultas adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh Sema – 

FST untuk memilih Ketua Umum Dema – FST; 

(6) Musyawarah Komisariat Mahasiswa adalah musyawarah yang dilaksanakan oleh 

komisariat mahasiswa untuk mendengarkan pertanggungjawaban HMJ, mengevaluasi 

program kerja HMJ dan melakukan pemilihan Ketua Umum HMJ; 

(7) Musyawarah Anggota adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BSO untuk 

mendengarkan pertanggungjawaban BSO, mengevaluasi program kerja BSO dan 

melakukan pemilihan Ketua Umum BSO; 

(8) Musyawarah Luar Biasa adalah musyawarah yang dilakukan apabila terjadi kekosongan 

kekuasaan dikarenakan Ketua Umum organisasi berhenti atau diberhentikan; 

(9) Musyawarah Internal adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh Sema - FST untuk 

menyelesaikan polemik di ruang lingkup fakultas yang sifatnya insidental;  

(10) Rapat Kerja adalah sidang antar anggota Ormawa – FST untuk membahas hal – hal yang 

berhubungan dengan pelaksanaan tugas kerja didalam organisasi; 

(11) Rapat Dengar Pendapat adalah rapat yang diselenggarakan untuk mendengarkan aspirasi 

mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi yang sifatnya insidental; 

(12) Pergantian Antar Waktu adalah sidang yang diselenggarakan oleh Sema – FST untuk 

melakukan pergantian pengurus Sema- FST yang disahkan pada sidang pleno tengah 

setelah terlebih dahulu melakukan rapat internal; 

(13) Pleno Tengah adalah sidang yang diselenggarakan untuk mengevaluasi kepengurusan 

selama setengah periode serta melaporkan pertanggungjawaban tengah periode Badan 

Eksekutif kepada Sema – FST dan BSO kepada HMJ / Dema - FST; 

(14) Dalam rangka pembahasan, pengambilan dan penetapan keputusan dalam 

Permusyawaratan Mahasiswa dapat dilaksanakan dalam sidang - sidang paripurna, pleno 

dan komisi; 

(15) Permusyawaratan Mahasiswa dianggap sah apabila dihadiri setengah lebih satu dari 

peserta penuh; 

(16) Peraturan mengenai tata tertib dan pelaksanaan diatur dalam Peraturan Senat Mahasiwa; 

 

 



BAB X 

SURAT PERINGATAN 

Pasal 39 

(1) Surat Peringatan merupakan surat yang ditujukan kepada Pengurus Ormawa – FST untuk 

memberi sanksi atas pelanggaran tata tertib dan peraturan dalam organisasi; 

(2) Surat Peringatan diberikan apabila proses treatment tidak dilaksanakan; 

(3) Surat Peringatan I (SP I) diberikan jika Pengurus Ormawa – FST bermasalah dan / atau 

tidak berperan aktif dalam program kerja sekurang – kurangnya 3 kali dengan alasan yang 

tidak jelas; 

(4) Surat Peringatan II (SP II) diberikan jika Pengurus yang diberikan SP I tidak menunjukkan 

perbaikan sikap; 

(5) Jika pemberian SP II tidak membuat keadaan membaik, Ketua Umum memberlakukan 

mekanisme pemberhentian masa jabatan; 

(6) Pemberian Surat Peringatan dilakukan oleh Sekretaris Umum dengan persetujuan Ketua 

Umum; 

(7) Mekanisme lebih lanjut mengenai pemberian Surat Peringatan dikembalikan kepada 

ketentuan dari Ormawa – FST; 

 

BAB XI 

HAL KEUANGAN 

Pasal 40 

Sumber pembiayaan Ormawa FST terdiri dari: 

(1) Dana Pokok UIN Sunan Gunung Djati Bandung; 

(2) Sumbangan halal dan tidak mengikat; 

(3) Usaha – usaha lain yang halal dan tidak bertentangan; 

 

Pasal 41 

(1) Alokasi penggunaan dana disesuaikan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan; 

(2) Laporan dan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan adalah laporan 

pertanggungjawaban pelaksanaan program dan penggunaan keuangan dari kegiatan yang 

telah dilaksanakan; 

 

 

 



BAB XII 

SANKSI 

Pasal 42 

Sanksi Ringan berupa :  

(1) Peringatan tertulis diberikan apabila mengabaikan arahan pimpinan; 

(2) Menyalahgunakan sekretariat organisasi mahasiswa intra kampus untuk kepentingan 

pribadi;  

(3) Tidak memelihara inventaris dan fasilitas kampus; 

 

Pasal 43 

Sanksi Sedang berupa : 

(1) Pembekuan anggaran diberikan apabila menyalahgunakan wewenang atas nama organisasi 

mahasiswa; 

(2) Tidak membuat laporan kegiatan;  

(3) Mengadakan kegiatan yang tidak sejalan dengan visi, misi dan tujuan Universitas Islam 

Negeri Sunan Gunung Djati Bandung; 

 

Pasal 44 

Sanksi berat berupa Pembekuan organisasi mahasiswa intra kampus apabila melanggar 

Pedoman Organisasi Fakultas Sains dan Teknologi, tidak beraktifitas selama 6 bulan atau tidak 

berkembang atau tidak mempunyai anggota yang signifikan setelah dikeluarkan Surat 

Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dan/atau Mengalami konflik internal pengurus yang 

berkepanjangan; 

 

Pasal 45 

Sanksi diberikan oleh Dekan atau Wakil Dekan III atas rekomendasi dari Sema – FST; 

 

 

 

 

 

 



BAB XIII 

PENUTUP 

Pasal 46 

(1) Peraturan Senat Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi ini mulai berlaku setelah 

pergantian kepengurusan Ormawa FST di periode selanjutnya dan akan ditinjau kembali 

apabila terdapat kekeliruan di waktu yang akan datang; 

(2) Dengan berlakunya peraturan ini, maka AD/ART dan GBHO Ormawa – FST harus 

mengacu pada Pedoman Ormawa – FST ini. 

 

 

Ditetapkan di : Bandung 

Pada Tanggal :  

Waktu  :  

 

 

Menyetujui, 

Mengetahui, 

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi 

 

 

 

 

 

 

Dr. Hj. Hasniah Aliah M.Si 

NIP. 197806132005012014 

 

Ketua Umum 

Sema – FST, 

 

 

 

 

Fadhilah Rama 

NIM. 1177070021 

Ketua Komisi Undang – Undang 

Sema – FST, 

 

 

 

 

Aaz M Hafidz Azis 

NIM. 1177050001 

 


