
PERATURAN ORGANISASI 

Tentang 

KEANGGOTAAN LEMBAGA INTRA KAMPUS FAKULTAS USHULUDDIN  

UIN SGD BANDUNG 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Kaidah keanggotaan Lembaga intra kampus ini merupakan penjabaran dari  berbagai Landasan 

hukum di UIN SGD Bandung Khususnya tentang keanggotaan kemahasiswaan. Ketentuan 

keanggotaan adalah sebagai berikut : 

1. Yang dimaksud dengan Kaidah Keanggotaan Lembaga Intra Kampus Fakultas Ushuluddin 

adalah serangkaian ketentuan yang mengatur segala sesuatu yang mengenai hal ikhwal 

keanggotaan. 

2. Yang dimaksud dengan anggota didalam Peraturan Organisasi ini adalah seluruh unsur 

keanggotaan lembaga intra kampus di lingkungan fakultas Ushuluddin. 

3. Yang dimaksud dengan organisasi didalam Peraturan organisasi ini adalah seluruh lembaga 

kemahasiswaan intra kampus di fakultas Ushuluddin.  

BAB II 

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA 

Pasal 2 

1. Setiap anggota berhak atas pendidikan, kebebasan berpendapat, penghargaan, 

perlindungan dan pembelaan, serta pengampunan (rehabilitasi). 

2. Hak Pendidikan adalah hak yang dimiliki setiap anggota untuk mendapatkan pembinaan dan 

pengembangan kepribadian, kecendekiaan dan kecakapan. 

3. Hak kebebasan berpendapat adalah hak yang dimiliki setiap anggota untuk menyatakan 

pendapat, gagasan, penemuan dari penelitiannya secara bebas dan bertanggung jawab.  

4. Hak penghargaan adalah hak yang dimiliki setiap anggota untuk memperoleh pengakuan 

dan penghargaan atas prestasi yang dicapainya. 

5. Hak perlindungan dan pembelaan adalah hak yang dimiliki setiap anggota untuk 

mendapatkan perlindungan dan pembelaan dari berbagai kemungkinan yang dapat 

mengancam integritas dan keamanan dirinya. 

6. Hak pengampunan (rehabilitasi) adalah hak yang dimiliki setiap anggota untuk memperoleh 

pengampunan (rehabilitasi) atas kesalahan – kesalahan kepada organisasi, kecuali kesalahan 

yang bersifat prinsipil dan tak bisa di terolir. 

Pasal 3 



1. Setiap anggota berkewajiban melaksanakan ketentuan syariat Islam secara maksimal dan 

bertanggung jawab. 

2. Setiap anggota berkewajiban memenuhi semua ketentuan organisasi secara maksimal dan 

bertanggungjawab. 

3. Setiap anggota berkewajiban melaksanakan tugas dan amanah organisasi secara profesional 

dan bertanggung jawab. 

4. Setiap anggota berkewajiban melakukan upaya-upaya pengembangan organisasi sesuai 

dengan kemampuannya. 

BAB III 

PERANGKAPAN KEANGGOTAAN DAN JABATAN 

Pasal 4 

1. Setiap anggota tidak dapat merangkap jabatan pada dua atau lebih organisasi intra 

sekaligus. 

2. Setiap anggota tidak boleh menjadi anggota ataupun pengurus pada organisasi partai politik 

dan atau sayap organisasi partai politik manapun. 

Pasal 5 

Perangkapan keanggotaan sebagaimana diatur didalam pasal 4 diatas dapat dikenakan sanksi 

pemberhentian dari keanggotaan. 

BAB IV 

SANKSI 

Pasal 6 

1. Tingkat Pelnggaran 
a. Pelanggaran Ringan 

i. Terlambat hadir dalam rapat. 
ii. Tidak hadir rapat tanpa pemberitahuan. 

iii. Tidak mengenakan atribut Organisasi tanpa alasan yang jelas dalam acara yang 
bersangkutan dengan organisasi. 

iv. Tidak memperhatikan saat rapat berlangsung. 
v. Tidak dapat menghadiri undangan tanpa alasan yang jelas 

b. Pelanggaran Sedang 
i. Melakukan pelanggaran ringan lebih dari dua kali. 

ii. Memanipulasi informasi yang merugikan kinerja organisasi. 
iii. Tidak melaksanakan program kerja dengan baik. 
iv. Tidak memberikan pertanggungjawaban terhadap acara yang dilakukan 

c. Pelanggaran Berat 
i. Melakukan pelanggaran sedang lebih dari dua kali. 

ii. Melanggar peraturan dan tata tertib yang berlaku di Fakultas atau Universitas 
UIN SGD Bandung. 

iii. Mencoreng nama baik organisasi, Fakultas atau Universitas UIN SGD Bandung 
iv. Terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan zat adiktif lainnya. 
v. Terlibat dalam kasus kriminal dan pidana. 



2. Sanksi Pelanggaran 
a. Sanksi Pelanggaran Ringan berupa teguran lisan. 
b. Teguran lisan dapat diberikan oleh Badan Pengurus Harian dan pengurus yang 

menjumpai pelaku pelanggaran ringan. 
c. Sanksi Pelanggaran Sedang berupa surat teguran tertulis yang ditandatangani oleh ketua 

Dema. Teguran tertulis ini dapat disertai dengan sanksi tambahan. Jika pelaku 
pelanggaran sedang adalah ketua, maka akan diadakan forum internal. 

d. Sanksi Pelanggaran Berat akan diserahkan kepada Senat Mahasiswa Fakultas Ushuluddin 
UIN SGD Bandung untuk diberhentikan dari keanggotaan. 
 

 

BAB V 

PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN 

Pasal 7 

1. Pemberhentian keanggotaan berlaku secara otomatis apabila anggota meninggal dunia. 

2. Pemberhentian keanggotaan secara terhormat dapat dilakukan atas permintaan anggota 

sendiri secara tertulis yang disampaikan kepada lembaga terkait. 

3. Pemberhentian keanggotaan secara tidak terhormat dapat dilakukan terhadap anggota yang 

secara sengaja berbuat sesuatu yang dapat mencemarkan nama baik agama, bangsa dan 

atau organisasi. 

4. Pemberhentian anggota dapat di rekomendasikan oleh Badan Pengurus Harian lembaga 

terkait apabila terdapat anggota yang secara sengaja dan sadar tidak berkontribusi dalam 

lembaga tersebut. 

Pasal 8 

1. Pemberhentian keanggotaan menjadi wewenang Senat Mahasiswa Fakultas Ushuluddin 

(SEMA-FU) sebagai lembaga legislatif setelah mendapat rekomendasi dari lembaga terkait. 

2. Jika yang melakukan pelanggaran tersebut anggota atau Ketua SEMA-FU Maka perkara 

dilanjutkan ke pihak birokrasi terkait.  

3. Pemberhentian keangotaan hanya dapat dilakukan setelah anggota tersebut dimintai 

pertanggungjawaban secara seksama dan dinyatakan terbukti bersalah oleh suatu 

mahkamah yang khusus dibentuk untuk perkara tersebut oleh SEMA-FU. 

4. Mahkamah sebagaimana disebut dalam ayat (3) diatas sekurang-kurangnya terdiri dari 

3(tiga) orang dari Anggota SEMA-FU dan atau unsur kelembagaan terkait, yang dianggap 

mempunyai keahlian dalam hal tersebut. 

5. Proses pertanggung jawaban sebagaimana tersebut dalam ayat (3) dilakukan secara terbuka. 

6. Surat keputusan SEMA-FU tentang pemberhentian keanggotaan dinyatakan berlaku 

mengikat.  

BAB VI 

RESHUFLE 

Pasal 9 



 Persyaratan untuk Resuffle adalah : 

1. Surat pengajuan SK reshufle. 

2. Fotokopi SK Sebelum Perubahan. 

3. Berita acara hasil rapat BPH(Badan pengurus harian) tentang reshufle kepengurusan. 

4. Struktur kepengurusan hasil rubahan. 

5. Curiculum Vitae pengurus baru yang dilengkapi Transkip nilai. 

6. Berkas-berkas tersebut lalu Diajukan ke SEMA-F.  

 

BAB VII 

PENUTUP 

Pasal 10 

1. Hal-hal yang belum diatur dalam ketetapan ini, akan diatur kemudian didalam peraturan 

organisasi atau produk hukum organisasi lainnya. 

2. Ketetapan ini diputuskan oleh musyawarah Senat Mahasiswa Fakultas Ushuluddin. 

3. Ketetapan ini berlaku sejak waktu dan tangal ditetapkannya. 

 

Ketetapan Senat Mahasiswa Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung ini mulai 
berlaku pada tanggal ditetapkannya. 
 
  



PERATURAN ORGANISASI 

TENTANG: 

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERMUSYAWARATAN  

LEMBAGA INTRA KAMPUS FAKULTAS USHULUDDIN 

BAB I 

KETENTUAN UMUM  

Pasal 1 

Permusyawaratan dalam organisasi terdiri dari: 

1. Musyawarah Tinggi (Musti) 

2. Musyawarah Mahasiswa (Musma) 

3. Musyawarah Komisariat (Muskom) 

4. Rapat Kerja (Raker) 

5. Pleno Tengah 

6. Musyawarah Luar Biasa (Muslub) 

7. Musyawarah biasa 

Pasal 2 

Pengambilan keputusan dalam organisasi dapat ditetapkan dalam rapat pleno : 

1. Dihadiri oleh setengah lebih satu jumlah Badan Pengurus Harian (BPH) di masing-masing 

lembaga. 

2. Rapat pleno dilakukan dalam pengambilan keputusan yang belum diatur dan tidak 

bertentangan dengan AD/ART dan PO (Pedoman Organisasi) yang sifatnya mendesak. 

3. Rapat pleno diselenggarakan berdasarkan kebutuhan organisasi di setiap level 

kepengurusan. 

BAB II 

MUSTI, MUSMA DAN MUSKOM 

Pasal 3 

1. Musti ,Musma dan muskom menjadi tanggungjawab Senat Mahasiswa Fakultas Ushuluddin 

dan bekerjasama dengan lembaga terkait. 

2. Tahapan menuju Musti, Musma dan Muskom diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum 

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin (KPUM-FU) dan Badan Pengawas Pemilu Mahasiswa 

Fakultas Ushuluddin (BANWASLUM-FU). 

3. Musti,Musma dan Muskom dilaksanakan selambat-lambatnya 3 Bulan setelah Tanggal SK 

lembaga terkait Habis. 

4. Apabila masih belum terlaksana maka anggota lembaga terkait tidak mempunyai hak 

apapun terhadap lembaga terkait (dibekukan). 



5. Berkas-berkas lembaga yang dibekukan kemudian diserahkan ke pihak legislatif, dalam hal 

ini Senat Mahasiswa Fakultas Ushuluddin. 

 

BAB III 

RAKER, PLENO TENGAH, MUSLUB, MUSYAWARAH BIASA 

Pasal 4 

1. RAKER dihadiri Oleh sebagian Badan Pengurus Harian (BPH) , pengurus biro serta Anggota 

dari lembaga terkait. 

2. RAKER Merumuskan program kerja lembaga yang bersangkutan selama satu periode. 

3. RAKER Paling lambat dilaksanakan 1(satu) bulan setelah pelantikan lembaga terkait. 

4. Jika satu bulan dari pelantikan tidak kunjung dilaksanakan raker maka ada teguran dari 

SEMA-F 

Pasal 5 

1. Pleno tengah dilaksanakan untuk laporan pertanggung jawaban setengah periode. 

2. Pleno tengah dihadiri oleh unsur SEMA-F dan lembaga terkait. 

3. Pleno tengah diselenggarakan oleh lembaga terkait 

4. Pleno tengah dianggap sah apabila dihadiri oleh setengah lebih dari satu jumlah BPH yang 

bersangkutan. 

 

Pasal 6 

1. Muslub dilaksanakan apabila ada kekosongan kekuasaan (Facum of Power) 

2. MUSLUB dapat diselenggarakan jika diusulkan secara tertulis oleh setengah lebih satu dari 

jumlah Badan pengurus harian lembaga terkait secara definitif. 

3. MUSLUB dapat dilaksanakan jika mendapat persetujuan dari SEMA-FU 

4. Muslub dihadiri oleh unsur Sema-F dan lembaga terkait 

5. MUSLUB Dianggap sah apabila dihadiri setengah lebih satu jumlah BPH yang bersangkutan 

secara definitif. 

Pasal 7 

1. Musyawarah biasa dilaksanakan apabila ada hal yang harus di Musyawarahkan sehingga 

dapat mengambil keputusan bersama. 

2. Hasil-hasil musyawarah bisa dipertimbangkan untuk Musyawarah yang lainnya. 

 

 

 

 

 



BAB IV 

PENUTUP 

Pasal 7 

1. Hal-hal yang belum diatur didalam ketetapan ini, akan diatur kemudian dalam produk 

hukum lainnya. 

2. Ketetapan ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan. 

 

Ketetapan Senat Mahasiswa Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung ini mulai 
berlaku pada tanggal ditetapkannya. 
 
  



PERATURAN ORGANISASI 

Tentang : 

PEDOMAN PENYELENGGARAAN TERTIB ADMINISTRASI  

ORMAWA INTRA KAMPUS FAKULTAS USHULUDDIN 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pasal 1 

Latar Belakang 

Keutuhan dan kesatuan gerak organisasi tercermin antara lain pada sistem tertib 

administrasi yang diterapkan oleh organisasi yang bersangkutan. Dalam upaya mewujudkan 

sistem administrasi yang dapat menunjang berjalannya mekanisme kerja organisasi di 

lingkungan ORMAWA Fakultas Ushuluddin, maka diperlukan adanya seperangkat aturan 

sebagai usaha unifikasi aturan yang wajib dilaksanakan dan si sosialisasikan terus menerus 

agar menjadi tradisi organisasi yang baik dan positif dalam rangka pelaksanaan program 

organisasi guna mencapai tujuan. 

Adanya sistem administrasi itu juga untuk menegakkan wibawa organisasi dan disiplin 

organisasi bagi segenap anggota. Oleh karena itu terbitnya pedoman penyelenggaraan tertib 

administrasi ini adalah jawaban aktual ditengah mendesaknya keperluan akan adadnya 

pedoman yang berlaku secara nasional di lingkungan ORMAWA Intra Kampus Fakultas 

Ushuluddin. 

 

Pasal 2 

Pengertian 

Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi (PPTA) adalah serangkaian aturan mengenai 

penyelenggaraan organisasi dengan administrasi yang meliputi tertib kesektariatan yang 

berlaku untuk semua ORMAWA Fakultas Ushuluddin. 

 

Pasal 3 

Tujuan 

Pedoman Penyelenggaraan tertib administrasi (PPTA) bertujuan untuk : 

1. Mempermudah upaya pembinaan, pengembangan dan pemantauan pelaksanaan 

administrasi. 

2. Menyelenggarakan pola sistem pengorganisasian pada bidang keseketariatan. 

3. Menegakkan wibawa dan disiplin organisasi serta menumbuhkan kesadaran, semangat 

dan kegairahan berorganisasi di kalangan anggota. 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

Pedoman Umum 

Pasal 4 

Surat 

Yang dimaksud dengan surat didalam pedoman ini adalah sarana komunikasi timbal balik 

yang mengandung pesan-pesan resmi organisasi yang tertulis diatas kertas yang khusus 

diperlukan untuk kepentingan tersebut. Ketentuan surat-surat yang berlaku dan dapat 

dijadikan sarana komunikasi itu harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: 

a) Sistematika surat 

Surat menyurat resmi organisasi dengan sistematika sebagai berikut : 

Nomor surat, disingkat No. 

Lampiran Surat, disingkat Lamp. 

Perihal Surat, disingkat Hal. 

Pengantar Alamat surat, “Kepada Yth dst”.  

Kata pembukaan surat. “Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh” 

Kalimat Pengantar, “salam silaturahmi teriring Doa kami sampaikan semoga 

Bapak/Ibu/Sahabat Senantiasa dalam Lindungan-Nya, serta eksis dalam menjalankan 

aktifitas keseharian. Amin”. 

Maksud surat 

Kata Penutup, “Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq, Wassalamualakikum 

Warahmatullah Wabarakatuh”. 

Tempat dan Tanggal Pembuatan surat 

Nama pengurus organisasi beserta Jabatan. 

Tanda tangan 

b) Bentuk Surat 

Seluruh surat organisasi resmi, kecuali surat khusus, ditulis dengan bentuk Block 

Style , yaitu seluruh bentuk surat yang ketikannya dari kata pembukaan sampai 

nama penandatangan surat berada di tepi yang sama. 

c) Jenis surat 

Surat-surat resmi organisasi dikelompokan kedalam dua jenis surat, yakni Umum 

dan Khusus. Surat umum adalah surat biasa yang rutin diterbitkan sebagai sarana 

komunikasi tertulis dikalangan internal maupun eksternal. Surat khusus adalah jenis 

surat yang menyatakan penetapan keputusan organisasi. 

d) Kertas Surat 

Seluruh surat diketik diatas kertas folio berat 70 gram dan berkop(kepala surat 

Organisasi).  

e) Nomor Surat 

1. Seluruh surat resmi organisasi memiliki nomor yang terdiri atas : 

• Nomor urut surat. 

• Lembaga dan periode kepengurusan. 

• Jenis Surat dan Nomor Surat. 



• Penanda tangan surat. 

• Tahun pembuatan surat. 

2. Untuk surat kepanitiaan organisasi memiliki nomor yang terdiri atas. 

• Nomor surat 

• Kepanitiaan 

• Lembaga dan periode kepengurusan 

• Jenis surat dan nomor surat 

• Penanda tangan surat 

• Tahun pembuatan surat 

 

Pasal 5 

Stempel 

a) Bentuk Stempel 

Stempel organisasi serta kepanitiaan organisasi berbentuk persegi panjang bergaris 

Tunggal. 

b) Ukuran Stempel 

Stemprl resmi organisasi berukuran panjang 6 cm dan lebar 3 cm. 

c) Tulisan Stempel 

Stempel resmi organisasi berisi nama instansi disertai nama fakultas dan universitas. 

d) Tinta stempel 

Seluruh jenis stempel disemua tingkatan menggunakan tinta stempel berwarna 

dasar merah. 

 

Pasal 6 

Buku Agenda 

a) Ukuran Buku 

Pada dasarnya seluruh jenis buku dapat digunakan sebagai buku agenda, asalkan 

sesuai dengan kolom yang diperlukan. 

b) Model buku 

Buku agenda surat terdiri atas buku agenda surat keluar dan buku agenda surat 

masuk. Kolom yang digunakan adalah sebagai berikut : 

• Nomor urut pengeluaran. 

• Nomor Surat. 

• Alamat Surat/pengirim. 

• Tanggal surat (pembuatan dan pengiriman). 

• Perihal surat. 

• Keterangan. 

 

Pasal 7 

Buku Kas 

a) Ukuran Buku  

Semua jenis buku dapat digunakan sebagai buku kas, asalkan sesuai dengan kolom 

yang diperlukan. 

b) Model buku kas 



Buku kas untuk seluruh jenis kegiatan pada semua tingkatan organisasi 

menggunakan model buku kas yang terdiri atas kolom : 

• Nomor urut penerimaan  

• Uraian sumber kas 

• Jumlah uang yang diterima 

• Nomor urut pengeluaran 

• Uraian penggunaan kas 

• Jumlah uang yang dikeluarkan. 

 

Pasal 8 

Buku Inventaris 

a) Ukuran buku Inventaris 

Buku inventaris dapat menggunakan berbagai jenis dan ukuran buku yang sesuai 

dengan klom yang diperlukan. 

b) Model buku Inventaris 

Buku inventaris mengunakan model dengan kolom yang terdiri dari: 

• Nomor urut 

• Nama barang 

• Merk barang 

• Tahun pembelian 

• Jumlah barang 

• Keadaan barang. 

 

BAB III 

Pedoman Teknis 

Pasal 9 

Surat 

Sebelum proses pengetikan surat, sedapat mungkin membuat draft atau konsep 

terlebih dahulu agar menghindari kesalahan atau kekeliruan dalam pengetikan. Agar 

mempermudah pemantauan dan pengecekan surat, maka seluruh jenis surat harus 

dibuatkan copy atau salinannya buat di file atau arsip. 

Setiap penomoran surat harus memenuhi item-item sebagai berikut : 

a) Nomor surat. 

Diurut sejak awal periode kepengurusan. 

b) Lembaga dan Periode kepengurusan 

• Senat Mahasiswa Fakultas disingkat SEMA-FU 

• Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas disingkat DEMA-FU 

• Himpunan Mahasiswa Jurusan Filsafat Agama disingkat HMJ-FA 

• Himpunan Mahasiswa Jurusan Tasawuf Psikoterapi disingkat HMJ-TP 

• Himpunan Mahasiswa Jurusan  Studi Agama-agama disingkat HMJ-SAA 



• Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir disingkat HMJ-IQT 

• Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hadis Disingkat HMJ-ILHA 

c)  Jenis dan dan nomor urut surat 

• Internal, (umum dan Khusus) dengan kode :01 

• Eksternal (umum dan khusu) dengan kode :02 

d) Penandatangan Surat 

• Jika penandatangan surat adalah ketua umum dan sekertaris, ditandai 

dengan kode:A-I. 

• Jika penandatangan surat adalah ketua dan wakil sekertaris ditandai dengan 

kode:A-II. 

• Jika penandatangan Surat adalah wakil ketua dan sekertaris, ditandai 

dengan kode: B-I. 

• Jika penandatangan surat adalah wakil ketua dan wakil sekertaris, ditandai 

dengan kode: B-II. 

• Jika penandatangan adalah ketua umum sendiri, ditandai dengan kode: A-0. 

• Jika penandatangan adalah ketua dan sekertaris pelaksana acara, serta 

ketua umum, ditandai dengan kode : C- I. 

• Jika penandatangan adalah ketua dan sekertaris pelaksana, serta wakil 

ketua, ditandai dengan kode :C-II. 

e) Bulan surat. 

Kode bulan surat sesuai dengan bilangan bulan. 

f) Tahun Surat. 

Kode ditulis dengan bilangan tahun dibuatnya surat. 

 

Contoh Nomor Surat: 

No : 025.SEMA-FU.12.01-18.A-I.10.2019 

Keterangan : 

025  : Nomor urut. 

SEMA-FU : Senat Mahasiswa Fakultas Ushuluddin. 

02  : Periode ke 12. 

01  :Jenis surat internal. 

18  :nomor urut surat jenis tersebut. 

A-I  :Ditabdatangani ketua umum dan sekertaris. 

10  :Bulan ditetapkannya surat. 

2019  Tahun pembuatan surat. 

 

Pasal 10 

Stempel 

Pembubuhan stempel organisasi pada surat resmi organisasi diusahakan sedapat 

mungkin agar tertera ditengah-tengah antara dua tandatangan pengurus dan tidak 

menutupi nama pengurus yang bertandatangan.. 

Pengurus yang berwenang menstempel dan atau memegang stempel adalah ketua 

umum atau sekertaris umum. 

 



Contoh : 

   6 cm 

 

 

 

          3 cm 

 

 

 

 

 

 

   6 cm 

 

 

 

          3 cm 

 

 

 

 

 

 

Pasal 11 

Buku agenda 

Buku agenda berfungsi untuk mendokumentasikan seluruh jenis surat, baik surat 

keluar ataupun surat masuk, agar buku tersebut dapat berfungssi sebagaimana 

mestinya, maka perlu dipelihara dan disimpan dengan baiksetelah dipergunakan.  

Contoh : 

Agenda surat keluar 

No No Surat 
Tujuan 
Surat 

Tanggal surat 
Hal Ket 

Buat Kirim 

1 025.SEMA-FU.12.01-
18.A-I.10.2019 

HMJ-
ILHA 

01.10.2019 05.10.2019 Himbauan Himbauan untuk 
mengikuti  kegiatan 

musti. 

 

Agenda Surat Masuk 

No No Surat 
Tujuan 
Surat 

Tanggal surat 
Hal Ket 

Buat Kirim 

1 045.HMJ-ILHA.3.01-25.A-
I.10.2019 

HMJ-IQT 01.10.2019 05.10.2019 Undangan Undangan  kegiatan 
Osjur. 

 

 

Pasal 12 

Buku Kas 

SENAT MAHASISWA 

FAKULTAS USHULUDDIN 

UIN SGD BANDUNG 

Logo 

PANITIA PELANTIKAN 

SENAT MAHASISWA 

FAKULTAS USHULUDDIN 

UIN SGD BANDUNG 

Logo 



Seluruh Jenis kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran dana 

organisasi harus tercatat dalam buku kas, terdiri atas: 

Buku Harian 

Neraca Bulanan 

Neraca Tahunan 

Segala penerimaan dana harus dicatat didalam Buku Kas Bagian kiri(debet) dan 

Pengeluaran dana bagian kanan (kredit). Kelebihan atau kekurangan dalam 

penjumlahan uang disebut saldo. 

Pengurus berwenang menyimpan dan mempergunakan Buku Kas adalah 

bendahara/wakil bendahara. 

No Uraian Debet Kredit Saldo 

     

 

 

Pasal 13 

Buku Inventaris. 

Buku Inventaris berfungsi untuk mencatat seluruh kekayaan atau barang-barang 

milik organisasi, agar mudah melakukan pemelliharaan, perawatan dan pemantauan 

terhadap barang-barang tersebut, sebagai aset organisasi yang dihasilkan dari suatu 

masa bakti kepengurusan. 

Yang berwenamg untuk menyimpan dan melakukan inventarisasi adalah ketua atau 

sekertaris umum. 

Contoh 

 

 

No Nama 
Barang 

Tahun 
pembuatan  

Merk Jumlah Keadaan Ket 

1 Mega 
phone 

2015 TOA 1 Baik  
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PERATURAN ORGANISASI  

Tentang : 

PEDOMAN PELAKSANAAN ORIENTASI MAHASISWA BARU JURUSAN (OSJUR) 

FAKULTAS USHULUDDIN UIN SGD BANDUNG 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Yang dimaksud Pedoman pelaksanaan orientasi mahasiswa baru jurusan (OSJUR) adalah 

sebagai panduan pelaksanaan teknis tentang orientasi mahasiswa baru jurusan (OSJUR). 

BAB II 

SCREENING 

Pasal 2 

 Mekanisme Screening OSJUR Terdiri dari : 

1. Screening Berkas 

a. Curikulum Vitae (CV) 

2. Wawancara 

a. Motivasi mengikuti OSJUR 

b. Pengetahuan Kemahasiswaan 

c. Pengetahuan keislaman. 

d. Pengetahuan Keindonesiaan. 

e. Pengetahuan Kejurusanan 

BAB III 

KURIKULUM 

Pasal 3 

No Materi 
Indikator 

Pencapaian 
Waktu 

Metode 
penyampaian  

1 Kemahasiswaan 

Mengetahui dan 
Memahami : 

1.Konsep dan teori 
tentang Manusia 

dan Kemanusiaan. 
2.Typologi 

Mahasiswa. 
3.Konstitusi 

perguruan tinggi. 
4.Konsep dan 

Minimum 90 
Menit 

Ceramah dan 
diskusi 



strategi gerakan 
mahasiswa dunia 

dari masa ke masa. 
5.Konsep dan 

strategi gerakan 
mahasiswa Nasional 
dari masa ke masa. 

2 Keindonesiaan 

Mengetahui dan 
Memahami :  

1.Sejarah Indonesia 
dari prasejarah 

sampai 
kontemporer.  
2.Pertarungan 

ideologi di Indonesia 
dari massa ke 

massa. 
3.Pergolakan 
kemerdekaan 

Indonesia.  
4.Kebijakan strategis 
presiden Indonesia 

dari massa ke 
massa. 

Minimum 90 
menit 

Ceramah dan 
Diskusi 

3 Keushuluddinan 

Mengetahui dan 
Memahami: 

1. Konsep-konsep 
theologi. 

2. Madzahibul 
Arbaah dan Ahli 

Sunnah Wal 
Jamaah. 

3. Genealogi Islam 
Indonesia. 

 

Minimum 90 
menit 

Ceramah dan 
diskusi 

4 Filsafat Kritis 

Mengatahui dan 
memahami : 

1.logika. 
2. Silogisme. 

 

Minimum 90 
menit 

Ceramah dan 
diskusi 

5 Keperempuanan 

Mengetahui dan 
memahami : 

1.Studi Gender. 
2.Agama dan 

Gender 
3. tokoh-tokoh 

perempuan.  

Minimum 90 
menit 

Ceramah dan 
diskusi 

Untuk materi lokalitas jurusan dikembalikan kembali ke Himpunan Mahasiswa Jurusan 

terkait. Karena kami memandang bahwa yang lebih tau kultur jurusan yakni HMJ terkait 

tersendiri. 



Pasal 4 

Kegiatan Pasca Orientasi Mahasiswa Baru Jurusan (OSJUR) dilaksanakan oleh Himpunan 

Mahasiswa Jurusan (HMJ) terkait. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) yang telah 

melaksanakan OSJUR diharap untuk mengkordinir peserta osjur agar membuat karya tulis 

ilmiah, berupa artikel, esai, atau jurnal tentang materi-materi yang telah disampaikan 

sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat osjur. Lalu di upload website jurusanya masing-

masing. 
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PERATURAN ORGANISASI 

Tentang 

KELEMBAGAAN BADAN SEMI OTONOM (BSO) 

BAB I  

Ketentuan Umum 

Pasal 1 

Badan Semi Otonom (BSO) merupakan wadah pemberdayaan minat dan bakat. Badan Semi 

Otonom (BSO) mempunyai kekhususan untuk membentuk struktur organisasi secara 

hirarkis, pola hubungan, mekanisme pemilihan, tata administrasi dan menangani urusan 

yang berkaitan dengannya secara khusus. 

BAB II 

Struktur Organisasi 

Pasal 2 

Struktur organisasi Badan Semi Otonom (BSO) sekurang-kurangnya mempunyai Ketua, 

Sekertaris dan Bendahara. Badan Semi Otonom (BSO) berada dibawah koordinasi dan 

intruksi ketua umum lembaga terkait. 

BAB III 

Jenis-jenis 

1. Keolahragaan 

2. Kesenian 

3. Pengetahuan 

 

BAB IV 

POLA HUBUNGAN 

Pasal 3 

Hubungan antara Badan Semi Otonom (BSO) dan lembaga intra terkait adalah koordinasi, 

konsultasi dan intruksi.  

 

 

 

 



BAB V 

MEKANISME PEMILIHAN 

Pasal 4 

Ketua Badan Semi Otonom (BSO) Dipilih langsung oleh anggota kongres Badan Semi Otonom 

(BSO) terkait. Apabila poin tersebut tidak tercapai, maka Pemilihan Ketua Badan Semi 

Otonom (BSO) dapat ditunjuk oleh ketua lembaga intra terkait. 

BAB VI 

SURAT KEPUTUSAN KEPENGURUSAN 

Pasal 5 

Surat Keputusan kepengurusan Badan Semi Otonom (BSO) dikeluarkan oleh lembaga terkait. 

Setiap pengajuan Surat Keputusan Kepengurusan kepada lembaga terkait menyertakan AD-

ART dan struktur kepengurusan Badan Semi Otonom (BSO) terkait yang tidak bertentangan 

dengan aturan hukum yang berlaku. 

 

 

 


