
 

 

 

DRAFT 01 

PERATURAN SENAT MAHASISWA FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI 

NOMOR 6 TAHUN 2020 

 

TENTANG 

GARIS BESAR PROGRAM KERJA 

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI 

 

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM 

 

SENAT MAHASISWA FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI 

Menimbang : a. Bahwa Organisasi Mahasiswa di ruang lingkup Fakultas Sains dan 

Teknologi memiliki fungsi sebagai pelaksana kegiatan mahasiswa pada 

tingkat fakultas dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian 

masyarakat; 

b. Bahwa Organisasi Mahasiswa di ruang lingkup Fakultas Sains dan 

Teknologi bertugas untuk menyusun program kerja demi kelanjutan dan 

kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi Mahasiswa di ruang 

lingkup Fakultas Sains dan Teknologi; 

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a 

dan huruf b, perlu membentuk peraturan tentang Garis Besar Program 

Kerja Organisasi Mahasiswa di ruang lingkup Fakultas Sains dan 

Teknologi sebagai landasan pelaksanaan kegiatan mahasiswa; 

Mengingat : Konstitusi Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung 

Djati Bandung 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan    : PERATURAN SENAT MAHASISWA FAKULTAS SAINS DAN 

TEKNOLOGI NOMOR 6 TENTANG GARIS BESAR PROGRAM 

KERJA FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI 



 

 

   

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

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

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

legislatif mahasiswa intra kampus di tingkat Fakultas;  

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

organisasi eksekutif mahasiswa intra kampus di tingkat Fakultas; 

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

mahasiswa intra kampus di tingkat Jurusan; 

(4) Masyarakat Fakultas dan Jurusan adalah pelaksana kegiatan di tingkat Fakultas dan 

Jurusan;  

(5) Program Kerja Badan Eksekutif adalah rancangan usaha - usaha yang akan dijalankan 

Badan Eksekutif selama masa kepengurusan dalam melaksanakan fungsinya; 

(6) Garis Besar Program Kerja Badan Eksekutif Fakultas Sains dan Teknologi yang 

selanjutnya disebut GBPK - FST adalah pedoman yang ditetapkan oleh Sema - FST untuk 

menjadi landasan dan acuan Badan Eksekutif dalam melaksanakan program kerjanya; 

   

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Maksud ditetapkannya GBPK - FST adalah : 

(1) Memberikan landasan dan asas kerja bagi Badan Eksekutif; 

(2) Memberikan pedoman bagi Sema - FST dalam mengawasi kinerja Badan Eksekutif; 

 

Pasal 3 

Tujuan ditetapkannya GBPK - FST adalah : 

(1) Memberi arah perbaikan program kerja Dema – FST / HMJ untuk mewujudkan insan 

akademis yang menjunjung tinggi nilai – nilai Pancasila, bermoral serta bertanggung 

jawab kepada bangsa dan negara Indonesia berbasis wahyu memandu ilmu; 



 

 

(2) Memberikan arah perbaikan program kerja Dema – FST / HMJ untuk mewujudkan 

pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai salah satu peran aktif mahasiswa 

dalam pembangunan bangsa guna mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur; 

(3) Memberikan arah perbaikan program kerja Dema – FST / HMJ untuk dapat memenuhi 

kebutuhan masyarakat di jurusannya masing-masing; 

 

BAB III 

LANDASAN DAN ASAS 

Pasal 4 

GBPK - FST disusun berlandaskan : 

(1) Tri Dharma Perguruan Tinggi; 

(2) Konstitusi Keluarga Mahasiswa (KKM) UIN Sunan Gunung Djati Bandung; 

 

Pasal 5 

GBPK - FST disusun berasaskan : 

(1) Kekeluargaan, yaitu bahwa kegiatan Dema – FST / HMJ harus mampu membentuk iklim 

kekeluargaan di antara masyarakat; 

(2) Kemahasiswaan, yaitu bahwa kegiatan Dema – FST / HMJ harus didedikasikan untuk 

memenuhi kebutuhan mahasiswa dalam menyalurkan minat dan bakatnya di lingkup 

Fakultas Sains dan Teknologi; 

(3) Keilmuan, yaitu bahwa kegiatan Dema – FST / HMJ harus diarahkan pada 

pengembangan ilmu pengetahuan, terutama di bidang sains dan teknologi berbasis wahyu 

memandu ilmu;  

(4) Kepekaan Sosial, yaitu bahwa kegiatan Dema – FST / HMJ harus diarahkan pada 

peningkatan kesadaran dan kepedulian pada fenomena yang ada di masyarakat;  

(5) Kebersamaan, yaitu bahwa kegiatan Dema – FST / HMJ harus dilaksanakan secara 

bersama - sama dengan setiap unsur yang ada di dalam ruang lingkup Fakultas Sains dan 

Teknologi;  

(6) Kebermanfaatan, yaitu bahwa kegiatan Dema – FST / HMJ harus dirasakan pengaruhnya 

dan dimanfaatkan sebesar - besarnya bagi seluruh masyarakat jurusan dan fakultas pada 

khususnya serta masyarakat luas pada umumnya; 

(7) Akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan Dema – FST / HMJ harus dipertanggungjawabkan 



 

 

secara terbuka kepada masyarakat jurusan dan fakultas serta pihak - pihak yang terkait; 

(8) Proporsional, yaitu setiap kegiatan Dema – FST / HMJ harus berimbang dalam 

pemenuhan aspek dan asas yang telah ditentukan dalam GBPK - FST; 

(9) Legal, yaitu bahwa setiap kegiatan Dema – FST / HMJ harus melalui proses komunikasi 

dengan Sema - FST serta mendapatkan pengesahan dari Sema - FST; 

(10) Keberlanjutan, yaitu bahwa setiap kegiatan Dema – FST / HMJ harus memiliki manfaat 

yang diharapkan dapat terus berkembang secara kontinu;  

 

BAB IV 

PERENCANAAN PROGRAM BERJANGKA 

Pasal 6 

(1) Rancangan Program Kerja Berjangka yaitu perancangan program  kerja yang 

menentukan arah langkah dan arah juang Ormawa - FST kedepannya berdasarkan target 

waktu tertentu;  

(2) Rancangan Program Kerja Berjangka bertujuan sebagai bentuk upaya sinkronisasi 

pembangunan saintek yang berkesinambungan;  

(3) Ruang lingkup Rancangan Program Kerja Berjangka meliputi :  

a. Rancangan Program Kerja Jangka Panjang;  

b. Rancangan Program Kerja Jangka Pendek;  

 

BAB V 

RANCANGAN PROGRAM KERJA JANGKA PANJANG 

Pasal 7 

(1) Rancangan Program Kerja Jangka Panjang yaitu merupakan rancangan rencana program 

kerja jangka panjang dalam kurun waktu 4 tahun ke depan;  

(2) Rancangan Program Kerja Jangka Panjang bertujuan sebagai  : 

a. Usaha dalam memenuhi Tri Dharma Perguruan Tinggi; 

b. Menyejahterakan mahasiswa; 

c. Memperjuangkan taraf kualitas dan kuantitas mahasiswa dalam 

pengembangan akademik dan non akademik; 



 

 

(3) Rancangan Program Kerja Jangka Panjang sebagaimana dalam ayat (1) 

untuk masa periode 4 tahun;  

(4) Rancangan Program Kerja Jangka Panjang dievaluasi setelah jangka waktu 

1 tahun;  

 

Pasal 8 

Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 penyusunan Raproker Jangka Panjang dilakukan 

melalui urutan kegiatan :  

(1) Penyiapan Rancangan Awal Raproker Jangka Panjang; 

(2) Musyawarah Perencanaan Program Kerja;  

(3) Penyusunan Rancangan Akhir; 

(4) Pengesahan  Raproker Jangka Panjang; 

 

Pasal 9 

(1) Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Penyiapan Rancangan Awal 

RPK Jangka Panjang  yaitu :  

a. Rancangan Raproker Jangka Panjang dimaksudkan sebagai lampiran hasil 

analisa yang menggambarkan kondisi umum Fakultas / Jurusan dalam periode 

4 tahun mendatang sebagai bahan masukan bagi para pemangku kepentingan 

yang merumuskan arah program;  

b. Rancangan Awal Raproker Jangka Panjang dilakukan untuk mendapatkan 

gambaran awal menuju arah program sebagai bahan bahasan dalam 

Musyawarah Perencanaan Program Kerja;  

c. Rancangan Raproker Jangka Panjang menjadi bahan utama dalam 

musyawarah;  

(2) Langkah - langkah penyiapan rancangan Raproker Jangka Panjang sebagaimana 

yang dimaksud dalam ayat (1)  adalah :  

a. Membentuk tim fasilitasi Raproker Jangka Panjang untuk semua tahapan 

perencanaan dengan komposisi mempertimbangkan lingkup bidang yang akan 

di analisis;  

b. Menyiapkan kondisi umum dan melakukan analisis dalam menyusun prediksi 

kondisi umum kedepan; 



 

 

c. Menyusun rancangan arah pembangunan; 

d. Melakukan sosialisasi, konsultasi publik dan atau penjaringan 

aspirasi pemangku kepentingan program atas rancangan 

Raproker Jangka Panjang; 

 

Pasal 10 

(1) Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) Musyawarah Perencanaan 

Program Kerja Penetapan Raproker Jangka Panjang merupakan forum konsultasi 

antara seluruh civitas akademika baik di jurusan maupun fakultas untuk menentukan 

arah program kerja; 

(2) Pelaksanaan Musyawarah Program Kerja meliputi :  

a. Pemaparan kondisi umum dan analisa; 

b. Perumusan dan pengkajian rancangan; 

c. Pembahasan hasil musyawarah; 

 

Pasal 11 

Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) Sistematika Penyusunan Akhir 

Raproker Jangka Panjang terdiri dari :  

(1) BAB I Pendahuluan;  

(2) BAB II Kondisi Umum dan Analisis; 

(3) BAB III Arah, Tahapan dan Program Jangka Panjang;  

(4) BAB IV Penutup 

 

Pasal 12 

Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (4) Pengesahan Penetapan Raproker Jangka 

Panjang dilakukan oleh Dekan / Wakil Dekan 3; 

 

BAB VI 

RANCANGAN PROGRAM KERJA JANGKA PENDEK 

Pasal 13 

(1) Rancangan Program Kerja Jangka Pendek merupakan rancangan rencana program 

kerja dalam kurun waktu kepengurusan 1 tahun ke depan; 



 

 

(2) Rancangan Program Kerja Jangka Pendek mengacu kepada penjabaran dari visi, misi 

dan program Ketua Dema / Himpunan yang penyusunannya berpedoman pada 

Raproker Jangka Panjang;  

(3) Raproker Jangka Pendek dirancang sebagai upaya pencapaian cita-cita dan kehendak 

mahasiswa pada Program Jangka Panjang yang merupakan penjabaran teknis dan 

strategis pelaksanaan program kerja; 

(4) Raproker Jangka Pendek memuat mengenai penjabaran dan mekanisme mengenai 

program kerja;  

(5) Raproker Jangka Pendek disahkan dalam Rapat Kerja Tahunan Dema – FST/ HMJ dan 

dilaporkan kepada Sema – FST paling lambat 14 hari setelah rapat kerja; 

 

Pasal 14 

Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 Sistematika penyusunan Raproker Jangka 

Pendek terdiri dari:  

(1) BAB I Pendahuluan;  

(2) BAB II Kondisi Umum dan Analisis; 

(3) BAB III Arah, Tahapan dan Program Jangka Pendek;  

(4) BAB IV Penutup; 

 

BAB VII 

ASPEK GBPK - FST 

Pasal 15 

Program - program kegiatan Dema – FST / HMJ  harus memiliki aspek - aspek sebagai 

berikut : 

(1) Menyusun panduan perencanaan dan evaluasi program berbasis riset dan data untuk 

setiap program yang dilakukan oleh Dema – FST / HMJ; 

(2) Mengoptimalkan sistem jaringan dan kerja sama dengan berbagai pengampu kepentingan 

di lingkungan Jurusan, Fakultas dan Eksternal Fakultas;  

(3) Mengoptimalkan fungsi inisiator dan fasilitator Dema – FST / HMJ dalam bidang 

penyaluran kepedulian sosial, pengembangan potensi dan advokasi kebutuhan 

mahasiswa; 

 



 

 

Pasal 16 

Adapun aspek - aspek sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (3), diejawantahkan sebagai 

berikut:  

(1) Penyaluran Kepedulian Sosial 

a. Mengoptimalkan fungsi inisiator dan fasilitator Dema – FST / HMJ dalam 

membangun gerakan dan kegiatan sosial yang memiliki tujuan utama pencapaian 

kesejahteraan masyarakat; 

b. Membuka ruang kolaborasi dalam menyikapi isu strategis dengan mahasiswa Dema – 

FST / HMJ baik dalam bentuk gerakan maupun kegiatan sosial; 

c. Mengadakan kegiatan yang dapat memberikan sumbangsih nyata dan tepat sasaran 

kepada masyarakat dengan mengedepankan nilai keberlanjutan; 

(2) Advokasi Kebutuhan Mahasiswa 

a. Memberikan wadah dan memfasilitasi akses Mahasiswa Jurusan / Fakultas dalam 

mendapatkan dukungan material maupun non - material dalam rangka menunjang 

kegiatan perkuliahan; 

b. Mengoptimalkan advokasi kebutuhan mahasiswa Jurusan / Fakultas terkait bidang 

rohani, akademis, finansial, fasilitas, kesehatan mental dan kekerasan seksual; 

c. Mengupayakan keadilan, kemudahan, pemerataan dan transparansi keuangan baik di 

tingkat Jurusan, Fakultas maupun Universitas;  

(3) Pengembangan Potensi 

a. Mengembangkan program kerja dan kegiatan yang dapat memberikan ruang untuk 

mahasiswa Jurusan / Fakultas dalam mengaktualisasikan dirinya di bidang minat, 

bakat, potensi dan kreasi mahasiswa; 

b. Mencari dan menyebarkan informasi mengenai kegiatan dan kompetisi eksternal di 

bidang keolahragaan, keilmuan, kesenian dan kreasi mahasiswa untuk mendorong 

mahasiswa Jurusan / Fakultas dalam berkarya dan berprestasi; 

c. Melakukan pengembangan terhadap komunitas sosial yang bersangkutan dengan 

masyarakat Jurusan / Fakultas; 

d. Memberikan bantuan pemetaan kebutuhan Badan Semi Otonom Dema – FST / HMJ; 

(4) Pengembangan Spiritual 

a. Mengembangkan program kerja dan kegiatan yang dapat meningkatkan ketaqwaan, 

berakhlak mulia serta meningkatkan ketaatan beribadah kepada Allah SWT; 



 

 

b. Mengembangkan program kerja dan kegiatan yang dapat menjadikan mahasiswa 

Jurusan / Fakultas dalam memahami dan mengamalkan nilai - nilai ajaran agama 

islam dan menjadi mahasiswa  yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif dan 

dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa dan 

berakhlak mulia; 

 

BAB VIII 

MEKANISME PENGAWASAN 

Pasal 17 

Dalam pelaksanaan program - program kegiatan Dema – FST / HMJ  harus memiliki aspek - 

aspek sebagai berikut : 

(1) Dema – FST / HMJ dapat melakukan komunikasi secara 2 arah antara Sema - FST dan 

Dema - FST / HMJ;  

(2) Dema FST / HMJ melaporkan pencapaian dan kendala kegiatan secara rutin;  

(3) Pelaporan kinerja sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) dilaporkan kepada Sema-

FST per bulan, per setengah periode dan per periode;   

(4) Penyampaian laporan per bulan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) dilakukan 

secara tertulis; 

(5) Penyampaian laporan per setengah periode sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) 

dilakukan secara tertulis dalam bentuk berita acara; 

(6) Penyampaian laporan per periode sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) dilakukan 

secara tertulis maupun lisan dalam Laporan Pertanggung Jawaban pada Muskom dan/atau 

Musti - F; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB IX 

PENUTUP 

Pasal 18 

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

ditetapkannya dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan; 

(2) Dengan diberlakukannya peraturan ini, maka peraturan sebelumnya yang mengatur 

tentang GBPK Dema – FST / HMJ dinyatakan tidak berlaku lagi. 

 

 

Ditetapkan di : Bandung, 

Pada Tanggal :  

Waktu  :  

 

 

Menyetujui, 

Mengetahui, 

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi 
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NIP. 197806132005012014 
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NIM. 1177070021 
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Aaz M Hafidz Azis 
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