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KATA PENGANTAR 
 
 Puji syukur kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa / Ida 
Sang Hyang Widhi Wasa karena atas Asung Kerta WaranugrahaNya buku 
ini dapat diterbitkan tepat pada waktunya.  
 Fakultas Hukum Unmas sebagai salah satu Penyelenggara 
Pendidikan Tinggi Hukum Swasta besar di Bali. Dengan prinsip pembinaan 
kemahasiswaan ulur tangan bukan campur tangan, ternyata berhasil 
membawa atmosfir kehidupan Kampus yang lebih kondusif dalam 
perjalanan panjang Fakultas Hukum Unmas Denpasar menuju visinya 
Menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi Ilmu Hukum Yang Bermutu, Beretika 
dan Berbudaya. 
 Buku ini di terbitkan sebagai salah satu Panduan di dalam 
pengembangan kemahasiswaan Fakultas Hukum Unmas Denpasar yang 
selalu berusaha dan berjuang menyeimbangkan antara kegiatan intra dan 
ekstra kurikuler demi tercapainya insan cerdas dan kompetitif. Oleh karena 
itu materi dalam buku ini di kompilasi dari berbagai sumber, dan dipadukan 
dengan hasil perumusan rapat – rapat kerja bidang kemahasiswaan Fakultas 
Hukum Unmas Denpasar sehingga menghasilkan strategi pengembangan 
kemahasiswaan, program peningkatan pembinaan mahasiswa Unmas 
Denpasar, evaluasi kegiatan, tata krama dan etika, Satuan Kredit 
Ekstrakurikuler (SKE) dan lain-lainnya. 
 Terbitnya buku ini diharapkan dapat membantu mahasiswa dan 
pembina kemahasiswaan di Fakultas Hukum dan Prodi Ilmu Hukum Unmas 
Denpasar dalam partisipasi serta upaya peningkatan berbagai kegiatan 
kemahasiswaan di Unmas Denpasar menjadi lebih berkualitas.  

Untuk lebih lengkapnya dibagian akhir buku ini dilampirkan Etika 
dan Tata Krama Kehidupan Kampus Unmas Denpasar yang lebih lanjut 
diharapkan dapat menjadi pedoman dalam langkah pasti berikutnya. Sangat 
kami sadari buku ini jauh dari sempurna untuk itu mohon kritik dan saran 
dari semua pihak yang peduli terhadap bidang kemahasiswaan demi 
kesempurnaannya. Akhirnya semoga buku ini bermanfaat sesuai dengan 
harapan. 
 
                                                                            Denpasar,  Agustus 2017 
       Penyusun, 
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SAMBUTAN DEKAN FAKULTAS HUKUM 
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR 

 
Om Swastyastu, 

Kampus memiliki peran strategis dalam upaya mewujudkan bangsa dan 
masyarakat Indonesia yang maju, mandiri dan sejahtera lahir dan bathin 
sebagai landasan menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan 
Pancasila. Para mahasiswa sebagai warga negara Indonesia perlu dididik 
agar berjiwa Pancasila, yaitu beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa serta berbudi luhur, berwawasan kebangsaan yang luas, terbuka 
dan mampu bermusyawarah serta memiliki tanggung jawab sosial yang 
tinggi, terutama dalam menghayati dan mengamalkan 4 Pilar Kebangsaan 
(Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika). 

Mahasiswa sebagai generasi muda diberikan peluang untuk 
mengembangkan dirinya melalui kegiatan kemahasiswaan, kegiatan 
komunikasi dan latihan manajemen yang terarah dalam rangka 
memantapkan sikap, wawasan dan kemampuan kepemimpinan sebagai 
generasi penerus di masa depan. Semua kegiatan itu adalah ide kreatif 
mahasiswa yang diprogram secara rapi, dilaksanakan sesuai rencana, 
diawasi, dan terakhir membuat laporan pertanggungjawaban.  Para Dekan 
staf pimpinan dan staf pengajar mempunyai peran dalam penyampaian 
pesan moral terhadap sikap dan perilaku seorang mahasiswa di kampus, 
memotivasi dan membangkitkan kreativitas, penyadaran terhadap hak dan 
kewajiban mahasiswa, pemberian fasilitas dan dukungan serta  
pendampingan oleh dosen dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan yang 
diharapkan lebih banyak menghasilkan karya tulis ilmiah yang mampu 
bersaing dan terpublikasikan. 

Puji syukur kami sampaikan karena Fakultas Hukum dan Prodi Ilmu 
Hukum Unmas dapat menerbitkan buku Pola Pengembangan 
Kemahasiswaan yang dapat memberikan informasi mengenai program kerja 
serta jenis kegiatan dan norma yang harus dijalankan dalam melakukan 
berbagai jenis kegiatan kemahasiswaan.  
       Buku ini juga akan memberikan tuntunan kepada dosen pembina 
dalam berbagai kegiatan dalam usaha kami untuk meningkatkan kwalitas 
dan kwantitas kegiatan kemahasiswaan untuk mewujudkan visi, dan misi 
dalam menuju Menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi Ilmu Hukum Yang 
Bermutu, Beretika dan Berbudaya  
Om Santih, Santih, Santih, Om. 

 
Dekan Fakultas Hukum 

 Universitas Mahasaraswati Denpasar 
I Nengah Susrama, SH, MH. 
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NOMOR : 424/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014 

ILMU HUKUM 
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KEPUTUSAN 
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MAHASARASWATI 

DENPASAR 
NOMOR : K/576/A.31.01/UNIV.FH/VII/2017 

 
TENTANG 

PANDUAN KEMAHASISWAAN  PRODI ILMU HUKUM 
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MAHASARASWATI 

DENPASAR 
 
 

Menimbang :     
a. bahwa pelaksanaan pendidikan yang baik dan 

dan terarah menjadi ujung tombak keberhasilan 
penyelenggaraan pendidikan tinggi 

b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas 
maka dipandang perlu diadakan Pedoman 
Penulisan Skirpsi di Prodi Ilmu Hukum 
Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati 
Denpasar. 

c. bahwa untuk dapat dilaksanakan buku 
panduan tersebut tersebut perlu dituangkan 
dalam suatu Keputusan Dekan Fakultas Hukum 
Universitas Mahasaraswati Denpasar. 

Mengingat :             
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem     Pendidikan  Nasional. 
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 

tentang Penyelenggaraan      Perguruan Tinggi 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 

tentang Standar   Nasional Pendidikan  
sebagaimana diubah menjadi peraturan Nomor 
13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
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Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 
tentang Standar Nasional Pendidikan. 

5.  Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang 
Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 
44 Tahun 2015  tentang Standar Nasional 
Pendidikan Tinggi. 

7.  Statuta Universitas Mahasaraswati 
8. Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2014 Tentang 

Sistematika Kurikulum Universitas 
Mahasaraswati denpasar 

9. Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2014 
Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Di 
Universitas Mahasaraswati Denpasar. 

10. Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2014 tentang 
Organisasi Kemahasiswaan Universitas 
Mahasiswa Denpasar. 

11. Peraturan Dekan Nomor 4 Tahun 2015 tentang 
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Fakultas 
Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar 

12. Peraturan Dekan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang 
Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum 
Universitas Mahasaraswati denpasar 

Memperhatikan :  
 Pendapat-pendapat para peserta dalam Workshop  tentang 
 Penyusunan Kurikulum ber-KKNI Universitas 

Mahasaraswati 
 Denpasar tanggal  31 Mei 2017 
  

MEMUTUSKAN  
Menetapkan           :  

Pertama                : Kegiatan Kemahasiswaan pada Prodi Ilmu 
Hukum Fakultas Hukum Universitas 
Mahasaraswati Denpasar didasarkan pada Buku 
Panduan Kemahasiswaan 2017 

Kedua                  :  Buku Panduan Kemahasiswaan 2017 ini 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dengan Keputusan ini. 

Ketiga                  :  Buku Pedoman Kemahasiswaan 2017 ini  mulai 
berlaku 1 September 2017 dengan ketentuan hal-
hal yang belum diatur dalam Buku Panduan 
Studi 2017  ini akan ditetapkan tersendiri.  
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     Ditetapkan : Di Denpasar  
      Tanggal : 1 September 2017 
        D E K A N,  
  
 
       
 
 
 

     I Nengah Susrama, S.H.,M.H 
           NPK. 82.6089.168 
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BAB I 
VISI DAN MISI FAKULTAS HUKUM UNMAS DAN PRODI ILMU 

HUKUM UNMAS DENPASAR 
 
1. Pendahuluan 
 Perjalanan panjang yang telah dilalui Fakultas Hukum Unmas Denpasar 
dengan berbagai rintangan dan tantangan yang dihadapi tentu telah dilandasi 
oleh  cita – cita menuju sebuah Perguruan Tinggi Swasta yang sehat sehingga 
mampu berkontribusi meningkatkan daya saing bangsa mengingat mahasiswa 
sebagai aset bangsa yang sangat penting. Dalam usaha mencapai maksud diatas 
disadari masing – masing Perguruan Tinggi di Indonesia mempunyai latar 
belakang sejarah, visi dan misi, pengorganisasian dan model kepemimpinan 
yang berbeda satu sama lain, namun tetap pada satu tujuan mencerdaskan 
kehidupan bangsa. 
 Siapapun pemimpin Fakultas Hukum Unmas Denpasar dengan 
kemampuan dan kejujurannya wajib mengemban visi dan misi untuk kemajuan 
dan peningkatan kualitas disegala bidang. 

2. Visi 

 Visi Fakultas Hukum Unmas Denpasar adalah “Menjadi Lembaga 
Pendidikan Tinggi Ilmu Hukum Yang Bermutu, Beretika dan Berbudaya. Dan 
Prodi Ilmu Hukum Memiliki Visi “ Menjadi Program Studi Ilmu Hukum Yang 
Mammpu Mewujudkan Masyarakat Ilmiah di Bidang Advokasi yang Berdaya 
Saing Global, Profesional dan Berbudaya. 

3. Misi 
 Dalam usaha mewujudkan visinya, maka dikembangkan Misi Fakultas 

Hukum Unmas Denpasar sebagai berikut : 
1) Menyelenggarakan Pendidikan yang Profesional dan Berintegritas yang 

Berkelanjutan 
2) Mengembangkan Penelitian yang Bermanfaat Bagi Pengembangan Ilmu 

Hukum, Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Masyarakat. 
3) Menyelenggarakan Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Rangka 

Meningkatkan Pengetahuan dan Kesadaran Hukum Masyarakat. 
4) Menjalin Kerjasama di Tingkat Internal, Regional, Nasional dan 

Internasional. 
 
Misi Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unmas Denpasar sebagai berikut 

: 
1) Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang kompetitif 

dan terampil dibidang ilmu hukum 
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2) Menyelenggrakan dan mengembangkan penelitian yang modern dan 
inovatif dalam rangka memberikan kontribusi pengembangan ilmu 
hukum 

3) Menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian pada masyarakat 
dibidang hukum yang berorientasi pada etika, moral dan budaya. 

4) Mengembangkan kerjasama strategis berskala lokal, regional, nasional 
dan internasional dengan berbagai pemangku kepentingan. 

4. Tujuan Fakultas 

1. Menghasilkan lulusan yang kompetitif, kompeten, beretika, bermutu, dan 
berbudaya; 

2. Menghasilkan penelitian dan pengabdian yang bermanfaat bagi 
stakeholder melalui publikasi ilmiah bertaraf nasional dan internasional; 

3. Menghasilkan kerjasama di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam 
rangka pengembangan ilmu hukum, sumber daya manusia, dan 
menciptakan rules model sesuai dengan cita hukum. 

5.  Sasaran Fakultas  

1. Meningkatnya kualitas sistem penyelenggaraan pendidikan pada sivitas 
akademika dalam rangka tercapainya standar nasional pendidikan tinggi; 

2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas hasil-hasil penelitian yang sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat yang berorientasi global berbasis kearifan 
lokal serta mendorong pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan produktivitas 
masyarakat menuju masyarakat madani (Civil Society); 

3. Terselenggaranya upaya kerjasama dengan instansi pemerintah dan 
swasta untuk pengembangan tri dharma perguruan tinggi yang bermutu, 
beretika, dan berbudaya. 

 
6. Tujuan Prodi 

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan mandiri yang mampu 

menguasai ilmu hukum dan terampil menerapkan hukum dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta mampu 

bersaing di era globalisasi; 

2. Menghasilkan ilmu pengetahuan hukum baik secara teoritik-konseptual, 

metodologi, maupun paradigmatik yang dapat memperkaya khasanah 
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pengembangan ilmu hukum; 

3. Mewujudkan suatu tatanan kemasyarakatan berbudaya hukum yang 

memiliki nilai, sikap, etika dan perilaku hukum yang demokratis dan 

berkeadilan sehingga tercipta masyarakat taat hukum;Meningkatkan 

peran aktif dalam membantu pemangku kepentingan untuk 

memanfaatkan keahlian ilmu hukum dalam pengambilan kebijakan 

publik dan privat. 

7. Sasaran Prodi 
1. Membantu mahasiswa menjadi akademisi dan praktisi yang berintegritas 

dibidang hukum; 

2. Melaksanakan pengembangan ilmu hukum melalui riset dibidang hukum 

yang modern, inovatif dan aplikatif; 

3. Melakukan pendampingan hukum dalam mewujudkan tatanan 

kemasyarakatan yang berorientasi pada etika, moral dan budaya; 

Membentuk dan melaksanakan kerjasama dengan institusi/lembaga 
pemerintah dan non pemerintah maupun perusahaan 
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BAB II 
PENGERTIAN UMUM 

 
1. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Perguruan 

Tinggi tertentu. Dalam pelaksanaan tugas pengembangan Kemahasiswaan di 
perguruan tinggi, ruang lingkup tugas pendamping kemahasiswaan dibatasi 
hanya pada mahasiswa S.1 

2. Dosen adalah tenaga pendidik pada perguruan Tinggi yang bertugas 
mengajar dan mendidik, melakukan penelitian, dan pengabdian pada 
masyarakat. 

3. Civitas Akademika adalah dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa pada 
perguruan tinggi 

4. Pembimbing kemahasiswaan adalah dosen atau tenaga pendidikan atau 
pejabat lain yang memiliki tugas, fungsi dan tanggung jawab dalam bidang 
pengembangan kemahasiswaan di perguruan Tinggi, karena tugas atau 
jabatan tersebut. 

5. Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan kemahasiswaan yang dirancang 
dan dilaksanakan di luar kegiatan kurikuler yang bertujuan untuk 
melengkapi kegiatan kurikuler dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. 

6. Pengembangan Kemahasiswaan adalah suatu upaya pendidikan yang 
dilakukan dengan penuh kesadaran, berencana, teratur, terarah, 
berkesinambungan, dan bertanggung jawab untuk mencapai tujuan 
pendidikan nasional.  

7. Strategi pengembangan adalah cara dan atau upaya menempatkan dan 
memanfaatkan potensi yang dimiliki perguruan Tinggi secara tepat dalam 
rangka mencapai tujuan pendidikan nasional, melalui kegiatan 
ekstrakurikuler. 

8. Organisasi intra adalah organisasi mahasiswa yang berfungsi sebagai wadah 
pengembangan kemahasiswaan di dalam kampus, dan eksistennya secara 
formal diakui pimpinan PT yang bersangkutan. Organisasi ekstra adalah 
organisasi mahasiswa yang eksistensinya berada diluar Perguruan Tinggi. 

9. SKE ( Satuan Kredit Ekstra Kurikuler ) adalah pengakuan dan penilaian 
kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa yang diberikan Fakultas Hukum Unmas 
Denpasar atas partisipasinya dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang 
dilaksanakan oleh mahasiswa. 
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BAB III 
STRATEGI PENGEMBANGAN KEMAHASISWAAN  

FAKULTAS HUKUM UNMAS DAN PRODI ILMU HUKUM  
UNMAS DENPASAR 

 
  Pengembangan Kemahasiswaan pada hakekatnya adalah bertujuan : 
1. Pengembangan kemampuan intelektual, keseimbangan emosi, dan 

penghayatan spiritual mahasiswa, agar menjadi warganegara yang 
bertanggung jawab serta berkontribusi pada daya saing bangsa. 

2. Pengembangan mahasiswa sebagai kekuatan moral dalam mewujudkan 
masyarakat  madani ( civil  society ) yang demokratis, berkeadilan dan 
berbasis pada partisipasi publik. 

3. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana untuk mendukung 
pengembangan dan aktualisasi diri mahasiswa, baik yang menyangkut aspek 
jasmani maupun rohani. 

 
  Guna pencapaian pengembangan diatas, dibutuhkan dukungan 
pemerintah, perguruan Tinggi, masyarakat, staf pengajar, kepedulian pimpinan, 
fasilitas pendukung kegiatan, dan pendanaan. Keterlibatan staf pengajar 
khususnya di Fakultas Hukum dan Prodi Ilmu Hukum Unmas Denpasar perlu 
mendapat perhatian khusus, karena keterlibatan mereka sebagai 
pembimbing/pendamping kemahasiswaan telah bergeser menjadi pemberdaya, 
fasilitator dan motivator. 
  Dalam rangka memenuhi peranan Fakultas Hukum dan Prodi Ilmu 
Hukum Unmas Denpasar untuk mempersiapkan mahasiswa seperti dimaksud 
diatas disusunlah strategi pengembangan kemahasiswaan yang merupakan 
rujukan bagi para pembuat kebijakan dan para pembina kemahasiswaan di 
Fakultas Hukum dan Prodi Ilmu Hukum Unmas Denpasar. 
 
1. Kelembagaan 
  Dalam bidang kelembagaan mencakup : 

a. Memantapkan eksistensi lembaga kemahasiswaan ditingkat fakultas dan 
Prodi. 

b. Penyediaan sarana dan prasarana organisasi yang lebih memadai. 
c. Membuka peluang dan kesempatan mahasiswa yang mempunyai jiwa 

kepemimpinan dan pengabdian untuk aktif memimpin organisasi guna 
memberi teladan dan motivasi bagi mahasiswa lainnya dengan arah dan 
sasaran sesuai Visi Misi Fakultas Hukum dan Prodi Ilmu Hukum Unmas 
Denpasar. 
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d. Peningkatan pelaksanaan pemilihan umum mahasiswa baik berbentuk  
musyawarah mahasiswa maupun musyawarah anggota secara tertib, 
teratur, demokratis dan jujur sesuai jadwal. 

e. Penyediaan dana yang memadai untuk Kegiatan organisasi dan 
pembinaan mahasiswa. 

f. Peningkatan hubungan antara pejabat, Pembina bidang kemahasiswaan, 
dosen dan organisasi kemahasiswaan. 

g. Peningkatan kerja sama dengan masyarakat luar kampus. 
h. Peningkatan peran bagian bimbingan dan konsling di tingkat Fakultas 

dan Prodi Ilmu Hukum mengatasi masalah yang dihadapi oleh 
mahasiswa. 

i. Penyusunan program dan rencana kerja dan anggaran kemahasiswaan 
dengan prinsip efektivitas dan kompetisi kualitas. 

j. Membuka peluang bagi organisasi kemahasiswaan baru sesuai tuntutan 
dan kebutuhan perkembangan sepanjang tidak bertentangan dengan 
Pancasila dan Visi Misi baik Fakultas Hukum dan Prodi Ilmu Hukum 
Unmas Denpasar. 

 
2. Program Unggulan. 

a. Program Kreativitas Mahasiswa  ( PKM ). 
b. Pekan Ilmiah Mahasiswa Tingkat Nasional ( PIMNAS ) 
c. Pemilihan Mahasiswa Berprestasi ( MAWAPRES ) 
d. Law Faculty Festival 
e. Debat Hukum Tingkat Nasional, dan debat lainnya 
f. Pengembangan Soft Skills Mahasiswa 
g. Latihan Dasar Kepemimpinan Mahasiswa 
h. Kejuaraan  olah raga  
i. Kejuaraan Seni  
j. Pembinaan Organisasi Mahasiswa Fakultas Hukum Unmas dan Prodi 

Ilmu Hukum 
k. Sistem informasi Kemahasiswaan. 
 

3. Kerja Sama 
  Untuk memudahkan pencapaian sasaran dan meningkatkan efisiensi 

internal sangat dibutuhkan terjadinya hubungan kerja sama dengan cara 
sebagai berikut : 
a. Peningkatan kerja sama melalui Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan  

Masyarakat guna peningkatan pembinaan pengabdian yang dilakukan 
oleh mahasiswa 

b. Peningkatan kerja sama dengan lembaga/pusat studi yang ada di 
lingkungan kampus. 
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c. Peningkatan kerja sama dengan pihak luar kampus, baik lembaga 
pemerintah, pihak swasta, perguruan tinggi maupun SMA/SMK, guna 
menunjang kegiatan kemahasiswaan. 

d. Peningkatan kemampuan dosen pembimbing di bidang kemahasiswaan 
dengan studi banding. 

e. Melibatkan mahasiswa dalam berbagai kegiatan kepanitiaan guna 
memberikan pengalaman kepada mahasiswa. 

f. Peningkatan kunjungan ke berbagai tingkat / Daerah guna menggali dan 
menambah pengalaman kepada pimpinan organisasi kemahasiswaan. 

g. Melakukan studi aplikasi secara rutin. 
4. Bidang Penalaran. 

a. Meningkatkan budaya membaca, menulis, dan meneliti di kalangan 
mahasiswa 

b. Meningkatkan kegiatan diskusi, pelatihan, dan temu ilmiah. 
c. Memperbanyak kegiatan-kegiatan ilmiah yang diikuti mahasiswa 
d. Meningkatkan peran serta mahasiswa dalam forum-forum ilmiah di 

dalam maupun di luar kampus. 
e. Menyediakan wadah-wadah / forum-forum diskusi ilmiah 
f. Meningkatkan publikasi Karya tulis ilmiah mahasiswa. 

 
5. Bidang Bakat / minat dan kesejahteraan 

a. Meningkatkan kegiatan-kegiatan di kalangan mahasiswa. 
b. Meningkatkan kegiatan penataran/pelatihan/ceramah di berbagai 

bidang. 
c. Meningkatkan kegiatan pameran/festival di bidang minat. 
d. Meningkatkan peran mahasiswa dalam kegiatan bakti sosial, dalam 

berbagai bidang. 
e. Meningkatkan hubungan dengan pihak pemberi beasiswa, lapangan kerja 

dan alumni. 
f. Meningkatkan pelayanan Kesejahteraan Mahasiswa dengan penyediaan 

sarana dan prasarana 
g. Peningkatkan publikasi dan dokumentasi kegiatan Kemahasiswaan. 
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BAB IV 
PROGRAM PENINGKATAN DAN UPAYA  

PEMBINAAN KEMAHASISWAAN FAKULTAS HUKUM DAN 
PRODI ILMU HUKUM UNMAS DENPASAR 

  Tujuan program ini adalah untuk memenuhi kebutuhan pribadi 
mahasiswa yang secara  langsung berdampak terwujudnya atmosfer akademik 
yang baik dan kondusif dalam dunia pendidikan. Pembinaan mahasiswa sebagai 
insan akademik, dan profesional adalah pembinaan mereka menjadi insan yang 
beriman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta insan pengembang dan 
pendukung kesatuan/persatuan, budaya dan kemajuan bangsa. 
  Banyak kegiatan yang dapat dirancang menjadi wahana pembinaan 
mahasiswa terutama demi menempatkan mereka sebagai orang dewasa muda 
dalam masa pengembangan diri pribadi serta wawasan sesuai potensi dan 
kearifan masing-masing Daerah atau wilayah, dan sudah barang tentu 
disesuaikan pula dengan kemampuan masing-masing penyelenggaraan 
pendidikan Tinggi. Untuk itu Unmas Denpasar telah merancang suatu program 
yang sangat sederhana agar semudah mungkin dapat terealisasikan. 

1. Peningkatan Mutu penalaran 
 Hal ini dilakukan dengan mengadakan berbagai cara : 

a. Pelatihan pembuatan proposal penelitian, memberikan bimbingan 
penulisan proposal LKTI, PKM, kepada makanisme dari berbagai 
Fakultas dan prodi. 

b. Menyelenggarakan seminar hasil penelitian, pengabdian pada 
masyarakat dan kewirausahaan mahasiswa. 

c. Mewajibkan mahasiswa penerima beasiswa untuk membuat proposal 
karya tulis seperti LKTI, dan PKM, dan lain sebagainya. 

d. Menyelenggarakan seminar akademik di tingkat Fakultas dan prodi 
minimal 2 kali dalam setahun. 

e. Memberdayakan Tim Konunitas GMCC dan Fodium sebagai komunitas 
mahasiswa di bidang penalaran. 

f. Mengirim mahasiswa ke berbagai pertemuan  ilmiah yang ada di luar 
Fakultas Hukum dan Prodi Ilmu Hukum Unmas Denpasar. 

g. Pembuatan jurnal ilmiah mahasiswa. 

2. Peningkatan Mutu Bidang Bakat dan Minat. Dapat dilakukan dengan : 
a. Melakukan penyehatan organisasi Komunitas Mahasiswa melalui 

evaluasi pada setiap tahunnya. 
b. Melakukan pembinaan intensif melalui penunjukan pembina dari dosen 

dan pengangkatan beberapa pelatih bagi kegiatan –kegiatan tertentu. 
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c. Melakukan penggalian potensi  dan bidang-bidang tertentu dari awal 
mahasiswa baru pada saat pengenalan Kampus dengan cara pengenalan 
organisasi mahasiswa di lingkungan Fakultas Hukum Unmas Denpasar 
dan Prodi Ilmu Hukum Unmas Denpasar. 

d. Menugaskan kepada pembina kemahasiswaan masing-masing organisasi 
kemahasiswaan untuk membuat data potensi dan prestasi mahasiswa 
yang ada pada setiap  semester. 

 

3. Peningkatan Mutu Bidang Organisasi Kemahasiswaan 
a. Melakukan pembinaan Organisasi Kemahasiswaan melalui kegiatan 

pelatihan, melalui kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan. 
b. Penyusunan dan penyempurnaan AD dan ART masing-masing 

organisasi kemahasiswaan Fakultas Hukum Unmas Denpasar dan Prodi 
Ilmu Hukum. 

c. Pengembangan jaringan komunikasi kelembagaan dengan PTN/PTS di 
Bali dan Indonesia. 

d. Memberi kepercayaan kepada organisasi mahasiswa untuk 
menyelenggarakan kegiatan-kegiatan tertentu secara bertanggung jawab. 

e. Menanamkan cara pengelolaan organisasi secara transparan, kesetaraan, 
akuntanbilitas, dan tertib hukum. 

f. Memberikan pemahaman tentang pedoman umum organisasi 
kemahasiswaan di Fakultas Hukum Unmas Denpasar dan Prodi Ilmu 
Hukum terutama yang bersumber pada peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

4. Peningkatan Mutu Kesejahteraan Mahasiswa. 
a. Memperluas jaringan kerja sama dengan berbagai pihak yang bersedia 

memberi beasiswa kepada mahasiswa. 
b. Meningkatkan jumlah penerimaan dan besaran beasiswa. 
c. Meningkatkan kualitas pelayanan pemberian beasiswa. 
d. Meningkatkan pelayanan mahasiswa di bidang perpustakaan dan I.T 
e. Menyediakan  pelayanan Asuransi Kecelakaan untuk mahasiswa. 
f. Meningkatkan pelayanan penyediaan KTM. 
g. Mengadakan jaket dan seragam mahasiswa yang lebih berkualitas. 
h. Memberikan pelayanan berupa SIAKAD. 
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5. Peningkatan Mutu Kewirausahaan ( Soft Skills ) 
a. Memberikan pelatihan tentang kewirausahaan kepada mahasiswa. 
b. Menjalin hubungan kemitraan dengan masyarakat pengusaha baik 

swasta maupun pemerintah terutama UKM (Usaha kecil  maupun 
menengah ). 

c. Melakukan seminar dan bursa kerja. 
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BAB V 

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM 
 

  Evaluasi terhadap pelaksanaan program kemahasiswaan penting untuk 
dilakukan, karena tanpa adanya evaluasi sulit untuk mengetahui suatu program 
kemahasiswaan yang sudah dilaksanakan mencapai sasaran yang diinginkan. 
 
1. Prinsip Evaluasi. 

a. Perumusan sasaran secara jelas dan spesifik mengenai program kegiatan 
kemahasiswaan yang akan dievaluasi. 

b. Dilaksanakan secara terencana, transparan, dan berkesinambungan ( 
dalam penyusunan usulan program harus selalu ada kejelasan mengenai 
kapan evaluasi dilakukan serta berkesinambungan dalam arti dilakukan 
pada saat awal, pertengahan maupun setelah program selesai 
dilaksanakan). 

c. Perumusan Kriteria keberhasilan program yang sepesipik dan dapat 
diukur, dapat dicapai, serta memiliki batasan waktu yang jelas. 

d. Adanya mekanisme yang jelas mengenai siapa yang terlibat dalam 
evaluasi, bagaimana evaluasi dilakukan, dan kepada siapa hasil evaluasi 
harus disampaikan. 

 
2. Tujuan Evaluasi 

1. Umum 
 Untuk mengetahui perkembangan program kegiatan kemahasiswaan 

yang telah dilaksanakan oleh perguruan tinggi serta pertanggungjawaban 
atas kegiatan tersebut, baik dari segi pencapaian sasaran (efektif) maupun 
dari segi pembiayaan yang telah dikeluarkan (efisien ). 

2. Khusus 
a. Mengetahui dampak program kegiatan kemahasiswaan terhadap 

pengembangan diri mahasiswa ataupun Organisasi Kemahasiswaan. 
b. Mengetahui sejauh mana program kemahasiswaan yang sudah 

dilakukan memenuhi kriteria keberhasilan program yang sudah 
ditetapkan. 

c. Mengetahui kelemahan/kekurangan dari program kemahasiswaan 
yang sudah dilakukan. 

d. Mengetahui Benefit Cost Ratio melalui perbandingan antara besarnya 
dana yang dikeluarkan dengan manfaat yang dicapai melalui program 
kegiatan kemahasiswaan tersebut. 
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3. Sasaran Evaluasi 
Evaluasi dilakukan terhadap : 
1. Aspek manajerial dari Organisasi Kemahasiswaan yang mencangkup : 
 a. SK pendirian atau peresmian Organisasi Kemahasiswaan 
 b. AD / ART atau pedoman pengelolaan Organisasi Kemahasiswaan. 
 c. Rencana kerja jangka pendek (tahunan) dan jangka panjang. 
 d. Pedoman penyusunan laporan keuangan tahunan 
 e. Pedoman pengembangan kompetensi anggota 
 f. Pedoman suksesi dan Kaderisasi. 
 
2. Program dan kegiatan yang mencangkup : 
 a. Kalender kegiatan pertriwulan/semester/tahun 
 b. Usulan kegiatan program 

 c. Kesinambungan kegiatan kemahasiswaan 
 d. Rumusan mengenai tujuan dan manfaat yang ingin dicapai melalui 

kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan. 
 e. Adanya kreteria keberhasilan program yang dapat diukur secara 

kuantitatif. 
 f. Adanya laporan keuangan dari kegiatan yang dilakukan dan sesuai 

dengan pedoman baku yang ada. 
 

4. Metode Evaluasi 
1. Memiliki laporan berkala dari kegiatan yang dilakukan 

persemester/tahun yang meliputi 5 kegiatan utama. 
2. Check list mengenai aspek manajerial serta aspek kegiatan untuk 

mengetahui keadaan organizational health dari Organisasi 
Kemahasiswaan yang bersangkutan. 

3. Membandingkan antara proposal kegiatan dengan laporan pelaksanaan 
kegiatan. 

4. Umpan balik mengenai kegiatan melalui daftar isian yang diisi oleh 
peserta kegiatan. 

5. Rapat kerja dengan pimpinan Organisasi Kemahasiswaan di Fakultas 
Hukum dan Prodi Ilmu Hukum Unmas Denpasar. 

 
5. Tolak Ukur Keberhasilan. 
 1. Bagi Fakultas Hukum dan Prodi Ilmu Hukum Unmas Denpasar 
  a. Terselenggaranya kegiatan kemahasiswaan yang proporsional. 
  b. Meningkatnya jumlah dosen dan mahasiswa yang terlibat dalam 

kegiatan ekstrakurikuler. 
  c. Terpenuhinya secara bertahap sarana dan prasarana penunjang 

kegiatan kemahasiswaan termasuk alokasi anggaran 
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  d. Tidak ada Organisasi Kemahasiswaan/kegiatan kemahasiswaan yang 
merupakan onderbow/berafiliasi pada organisasi politik. 

 2. Bagi Organiasasi kemahasiswaan 
  a. Terselenggaranya kegiatan kemahasiswaan secara proporsional serta 

berkesinambungan 
  b. Meningkatnya kegiatan kemahasiswaan yang berpengaruh signifikan 

terhadap pengembangan diri mahasiswa. 
  c. Meningkatnya mahasiswa yang melibatkan diri dalam kegiatan 

kemahasiswaan di Organisasi Kemahasiswaan. 
  d. Menjadikan pengembangan Organisasi Kemahasiswaan yang 

berencana dan berkesinambungan. 
  e. Dekan Fakultas Hukum Unmas Denpasar bertanggung jawab dalam 

bidang kemahasiswaan bukan sebagai pengawas atau pemberi ijin 
belaka dari pelaksanaan kegiatan kemahasiswan. 

  f. Terdapatnya manajemen pengelola Organisasi Kemahasiswaan dan 
mekanisme serta administrasi pertanggungjawaban kegiatan yang 
sesuai dengan kaidah-kaidah organisasi. 

  g. Terlaksananya sistem dan mekanisme yang jelas dalam pergantian 
pengurus Organisasi Kemahasiswaan. 
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BAB VI 
ORGANISASI KEMAHASISWAAN FAKULTAS HUKUM DAN 

PRODI ILMU HUKUM UNMAS DENPASAR 
 

Organisasi kemahasiswaan (Ormawa) merupakan wahana 
pengembangan diri mahasiswa yang diharapkan dapat meningkatkan 
penalaran dan keilmuan serta arah profesi mahasiswa, menampung 
kebutuhan, menyalurkan minat dan kegemaran, meningkatkan kesejahteraan, 
meningkatkan kemampuan kewirausahaan, dan meningkatkan soft skill, dan 
hard skill mahasiswa. Organisasi mahasiswa yang ada di Fakultas Hukum dan 
Prodi Ilmu Hukum Unmas Denpasar  meliputi: 

 
1. Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum (BPM-FH) 
2. Badan Eksekutif  Mahasiswa  Fakultas Hukum (BEM-FH) 
3. Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum (HMPS-

IH) 
4. Ganesha Moot Court Community (GMCC) 
5. Forum Diskusi Hukum (FODIUM) 
6. Law Society Futsal Community (LSFC) 

 
1) Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum (BPM-FH) 

Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 
Mahasaraswati Denpasar (BPM FH UNMAS) merupakan Lembaga 
Kemahasiswaan yang memegang kekuasaan legislatif dan memiliki kedudukan 
penting dalam tataran lembaga kemahasiswaan di FH UNMAS. BPM FH 
UNMAS memiliki beberapa fungsi penting yang terdiri dari Fungsi Legislasi, 
Fungsi Aspirasi, Advokasi, dan Fungsi Pengawasan. Setiap fungsi tersebut 
berjalan secara harmonis untuk membuat jalannya aktifitas lembaga 
kemahasiswaaan dan akademik menjadi tertib dan bermanfaat. BPM FH 
UNMAS berkedudukan sebagai Pilar Pelindung yang dimiliki oleh Mahasiswa 
Fakultas Hukum Unmas Denpasar untuk menjembatani aspirasi mahasiswa 
fakultas hukum unmas denpasar dengan Pimpinan Fakultas terhadap 
permasalahan yang dihadapi atau aspirasi mahasiswa agar tersampaikan dengan 
baik dan memperoleh jalan keluar terbaik terhadap permasalahan mahasiswa 
terkait kebijakan yang diambil oleh Fakultas Hukum dan Prodi ilmu Hukum 
Unmas Denpasar. 
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2) Badan Eksekutif  Mahasiswa  Fakultas Hukum (BEM-FH) 
 

Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati 
Denpasar (BEM FH) merupakan badan penyelenggara fungsi eksekutif di 
lingkungan Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar. tugas pokok 
BEM FH Unmas adalah sebagai perpanjangan tangan fakultas hukum unmas 
denpasar, mendukung setiap program kerja yang ditetapkan oleh Fakultas, dan 
mengembangkan minat dan bakat mahasiswa fakultas hukum unmas denpasar 
dengan prinsip Proaktif, Aspiratif, Inklusif, Kebersamaan, Dedikatif serta 
Bermanfaat. 

3) Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum (HMPS-Ilmu 
Hukum) 

 
Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum (HMPS Ilmu 

Hukum) adalah organisasi mahasiswa di tingkat jurusan/ program studi di 
Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar. Keberadaan himpunan 
mahasiswa prodi haruslah berdasarkan prinsip dari, oleh dan untuk mahasiswa. 
Himpunan mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum merupakan media 
bagi anggotanya untuk mengembangkan pola pikir dan kepribadian yang 
berkaitan dengan disiplin ilmunya agar siap terjun ke masyarakat. 
 

4) Ganesha Moot Court Community (GMCC) 
 

Ganesha Moot Court Community memiliki Tujuan memberikan 
pendidikan, pelatihan hukum acara peradilan di Indonesia pada umunya pada 
bidang Hukum Acara Pidana, dan Hukumm Acara Perdata, keberadaan 
komunitas ini tidak lain untuk membekali pengalaman kepada mahasiswa untuk 
belajar mendalami dan mempraktekan alur persidangan di dalam pengadilan, 
sehingga mahasiswa diharapkan mampu untuk menguasai mekanisme 
persidangan di dalam persidangan, selain hal tersebut komunitas ini juga 
merupakan aplikasi dari Visi Misi fakultas Hukum yang salah satunya adalah 
unggu di bidang Adokasi, memberikan pemahaman yang lebih kepada 
mahasiswa untuk memberikan bantuan hukum secara efektif dan berlandaskan 
kepada kebenaran. Komunitas ini sering kali mengikuti kejuaraan baik bertaraf 
Regional dan Nasional. 

 
5) Forum Diskusi Hukum (FODIUM) 

 
Komunitas Fodium merupakan Komunitas penalaran Fakultas Hukum 

Unmas Denpasar yang berbasis pada kegiatan diskusi. Melalui berbagai jenis 
diskusi para anggota Komunitas  Fodium akan membahas isu-isu faktual dan 
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terkini sebagai kegiatan utamanya untuk menjadikan mahasiswa yang peka, 
kritis, dan tanggap baik di dalam maupun di luar Fakultas Hukum Unmas 
Denpasar. Untuk mendukung pengembangan diri anggotanya, Fodium 
mengadakan kegiatan-kegiatan diskusi seperti diskusi public membahas 
perkembangan isu aktual di bidang hukum baik hukum adat, hukum nasional, 
hukum agama dan hukum internasional serta kegiatan kebersamaan antar 
anggota maupun alumni. Misi Komunitas Fodium adalah meningkatkan 
kemampuan intelektual anggota Fodim dalam bernalar dan beranalisa dengan 
menjalankan bentuk-bentuk kegiatan yang didukung oleh program 
kepengurusan. 
 

6) Law Society Futsal Community (LSFC) 
 

Komunitas Futsal yang berdiri di Fakultas Hukum Unmas Denpasar 
diberi nama Law Society, Komunitas ini dibentuk berdasarkan animo mahasiswa 
yang memiliki minat bakat dibidang olah raga futsal, maka fakultas hukum 
Unmas Denpasar memfasilitasi dengan membentuk sebuah komunitas 
mahasiswa olahraga futsal, potensi mahasiswa fakultas hukum dalam kegiatan 
olah raga futsal memberikan dampak positif untuk prestasi mahasiswa non 
akademik khususnya olahraga futsal, dalam beberapa kompetisi yang diikuti 
oleh komunitas ini tidak pernah kembali ke fakultas hukum Unmas denpasar 
tanpa membawa predikat juara, baik kompetisi di tingkat regional maupun 
nasional. Selain membawa predikat juara munculnya komunitas ini juga 
berdampak positif bagi kehidupan pergaulan mahasiswa, untuk menumbuhkan 
rasa kebersamaan, keakraban dan meningkatkan komunikasi antar mahasiswa di 
lingkungan Fakultas Hukum Unmas Denpasar, di Lingkungan Unmas Denpasar 
dan antar Perguruan Tinggi Se-Denpasar.  
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BAB VII 
IKATAN KELUARGA ALUMNI FAKULTAS HUKUM DAN PRODI 

ILMU HUKUM UNMAS DENPASAR (IKAMAHAYUSTIKA) 
 

1. SELAYANG PANDANG IKAMAHAYUSTIKA 
Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Hukum dan Prodi ilmu Hukum 

Universitas Mahasaraswati denpasar yang selanjutnya disingkat 
IKAMAHAYUSTIKA berkedudukan di Fakultas Hukum Universitas 
Mahasaraswati Denpasar, dimana dalam menjalankan kegiatanya 
IKAMAHAYUSTIKA dipimpin oleh seorang ketua dengan masa jabatan selama 
5 tahun dan dapat dipilih kembali maksimal hanya 1 periode sesuai dengan 
keputusan rapat anggota IKAMAHAYUSTIKA. untuk dapat mengarahkan 
kegiatan kegiatan yang dilaksanakan oleh alumni maka organisasi 
IKAMAHAYUSTIKA dibina oleh Wakil Dekan III bidang kemahasiswaan dan 
alumni serta bertanggung jawab kepada Dekan, keberadaan organisasi alumni 
ini bertujuan untuk menjaga rasa solidaritas dan kekeluargaan  sesama alumni 
Fakultas Hukum Unmas Denpasar dan sebagai media untuk saling bertukar 
informasi terkait karier dan pengembangan mutu lulusan FH UNMAS Denpasar. 

 
2. PENGURUS IKAMAHAYUSTIKA 

Dalam menjalankan roda organisasi IKAMAHAYUSTIKA maka 
memerlukan struktur kepengurusan organiasasi, berikut adalah susunan 
pengurus IKAMAHAYUSTIKA: 

1. Ketua Umum IKAMAHAYUSTIKA 
2. Wakil Ketua Bidang Organisasi 
3. Wakil Ketua Bidang Hubungan Masyarakat 
4. Sekretaris 
5. Bendahara 
6. Divisi Organisasi dan Register Alumni 
7. Divisi Pengembangan Karier 
8. Divisi Advokasi Masyarakat 

 
3. BIDANG KEGIATAN IKAMAHAYUSTIKA 

Secara garis besar kegiatan yang dilakukan oleh IKAMAHAYUSTIKA 
dapat dibagi menjadi dua kegiatan yaitu kegiatan akademik dan non-akademik, 
penjabaran masing masing kegiatan adalah sebagai berikut; 

a. Bidang akademik:  Partisipasi alumni dalam Sumbangan Fasilitas, 
keterlibatan kegiatan dan pengembangan jejaring yang 
berkaitan dengan kegiatan akademik di Fakultas 
Hukum dan Prodi Ilmu Hukum Unmas Denpasar. 
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b. Bidang Non-Akademik: Partisipasi alumni dalam Sumbangan dana 
alumni, Iuran Fasilitas, Keterlibatan kegiatan, 
pengembangan jejaring yang berkaitan dengan proses 
kegiatan Pengabdian Masyarakat, kepedulian terhadap 
lingkungan dan kegiatan lain yang sejenis. 
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BAB VIII 
TRACER STUDY 

 
1. Pengertian 

1. Tracer Study 

Tracer Study adalah penelusuran alumni untuk menggali informasi terkait 
alumni melalui kuisioner yang telah disusun oleh Fakultas Hukum dan 
Prodi Ilmu Hukum Unmas Denpasar. 

2. Kuisioner 
Kuisioner adalah formulir isian yang berisi pertanyaan pertanyaan yang 
sudah disusun sedemikian rupa untuk suatu tujuan tertentu. 

3. Alumni 
Alumni adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikannya 
sesuai dengan jenjang kuliahnya dibuktikan dengan telah menerima 
Ijazah. 

 
2. Metode Tracer Study 
Metode Pengumpulan Data Cara pengumpulan data adalah sebagai berikut: 

1. Wawancara Alumni secara Langsung Wawancara secara langsung 
mendatangi atau mensurvey alumni ke tempat kerjanya atau 
kerumahnya. 

2. Melalui Bagian Kemahasiswaan Fakultas/Prodi, Kuisioner disimpan 
di bagian administrasi kemahasiswaan dan program studi karena 
alumni akam melakukan beberapa urusan yang memungkinkan 
alumni mendapatkan kuisioner penelusuran 

3. Melalui Email Kuisioner bisa dikirim melalui surat elektronik apabila 
alumni yang memiliki email 

4. Melalui Telepon, Wawancara melalui telepon apabil alumni 
mendapatkan pekerjaan yang jangkauannya jauh 

5. Waktu pelaksanaan Tracer Study mulai dari Satu tahun lulusan, hingga 
lima tahun pasca lulusan. Beberapa waktu tersebut menjadi fokus 
evaluasi, seperti pada waktu 1 tahun pasca lulusan, fokus pada 
pertanyaan terhadap masa transisi dunia pedidikan dan dunia kerja, 
waktu satu tahun berfokus pada proses transisi pekerjaan pertama 
kali, waktu tiga tahun berfokus pada karir awal sebagai intropeksi, 
dan lima tahun berfokus pada jenjang karir 

 
3. Mekanisme Tracer Study 

Mekanisme pelaksaaan sTracer Study meliputi 
1. Penentuan Kuisioner dan Penentuan alumni, 
2. Penyebaran Instrumen 
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3. Pengumpulan data; dan 
4. Analisis dan pelaporan. 

 
4. Proses Tracer Study 
Proses Tracer Study dilakukan melalui berbagai kegiatan, diataranya : 

1. Penentuan kuisioner dilakukan dengan mengidentifikasi tujuan survey, 
menentukan lulusan yang akan menjadi responden dan menentukan 
strategi dalam penelusuran lulusan, penentuan konsep teknis untuk 
pelaksanaan survey, merumuskan item pertanyaan-pertanyaan , 
membuat kuesioner, melakukan pre test kuesiner, mencetak kuesioner 
dan pencarian data alumni yang akan di survey 

2. Penyebaran kuesioner dilakukan oleh staf administrasi Fakultas, Prodi, 
Ikatan alumni, email dan telepon. 

3. Tahap pengumpulan data dilakukan melalu staf administrasi 
kemahasiswaan, Ikatan Keluarga Alumni yang selanjutnya diserahkan ke 
petugas input data bagian administrasi kemahasiswaan Fakultas Hukum 
Universitas Mahasaraswati Denpasar. 

4. Tahap analisis dan pelaporan tahap analisis dilakukan setelah kuesionr 
terkumpul secara keseluruhan atau memenuhi standar dari 
pengumpulan data, dengan kegiatan sebagai berikut : 
a. Melakukan entry data dan editing 
b. Analisis data 
c. Persiapan laporan 
d. Melakukan workshop dengan mahasiswa, lulusan, dan pengguna 

lulusan tentang Pedoman Pelaksanaan Tracer Study Fakultas 
Hukum dan Prodi Ilmu Hukum Universitas Mahasaraswati 
Denpasar. 
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BAB IX 
 PEDOMAN SATUAN KREDIT 

EKSTRA KURIKULER MAHASISWA 
 

1. MAKSUD DAN TUJUAN 
 Yang dimaksud dengan Satuan Kredit Ekstra Kurikuler Mahasiswa 
Fakultas Hukum Unmas Denpasar adalah pengakuan dan penilaian kegiatan 
ekstrakurikuler mahasiswa yang diberikan kepada mahasiswa Fakultas Hukum 
Unmas Denpasar atas partisipasinya dalam kegiatan ekstra kurikuler yang 
dilaksanakan oleh mahasiswa dan diketahui oleh Wakil Dekan III serta disetujui 
oleh Dekan Fakultas Hukum Unmas Denpasar.  
 Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan daya nalar, bakat, dan minat, 
kreativitas loyalitas mahasiswa pada organisasi kemahasiswaan dan Lembaga 
Fakultas Hukum Unmas Denpasar. 
 
2. JENIS KEGIATAN EKSTRAKURIKULER 
 Jenis kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa yang dilaksanakan terdiri atas : 
 1.   Kegiatan Peningkatan Keilmuan (Ilmiah). Yang termasuk dalam 
kegiatan  
  peningkatan keilmuan adalah :  
  a.   Kegiatan ilmiah lisan, terdiri dari : 
   · Seminar 
   · Simposium 
   · Diskusi Panel 
   · Studium general ( Kuliah Umum ) 
  b.  Kegiatan ilmiah tulisan adalah karya tulis ilmiah yang 

dipublikasikan dan atau dilombakan dalam Lomba Karya Tulis 
Ilmiah (LKTI), dan Pekan Ilmiah Mahasiswa (PIM), Program 
Kreativitas Mahasiswa (PKM), Mahasiswa berprestasi. 

    2. Kegiatan Peningkatan Bakat dan Minat. 
  Yang dimaksud dengan kegiatan Bakat dan Minat adalah keikutsertaan 

dan keaktifan mahasiswa dalam kegiatan olahraga, kesenian yang 
terorganisir dalam UKM maupun di luar sepanjang mewakili Unmas 
Denpasar. 

    3. Kegiatan peningkatan Pengabdian pada Masyarakat. Yang dimaksud 
dengan peningkatan Pengabdian Pada Masyarakat adalah keikutsertaan 
mahasiswa dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat/Baksos/Bakti 
Pendidikan dll. 

4. Kegiatan Peningkatan Loyalitas mahasiswa pada Organisasi 
Kemahasiswaan dan Lembaga. Yang termasuk dalam kegiatan 
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peningkatan loyalitas mahasiswa pada organisasi kemahasiswaan dan 
lembaga adalah keikutsertaan dalam kepengurusan dan kegiatan 
organisasi kemahasiswaan dilingkungan Unmas Denpasar, dan 
kegiatan Lembaga lainnya yang terkait. 

 
3.  PENGAKUAN DAN PENILAIAN 
 1. Setiap keikut sertaan mahasiswa dalam kegiatan ekstra kurikuler, 

mahasiswa mendapat pengakuan dan penilaian dalam bentuk satuan 
kredit ekstra kurikuler (SKE) 

 2. Pengakuan dan penilaian terhadap kegiatan ilmiah ditentukan 
berdasarkan lamanya kegiatan dilaksanakan, 1 (satu) SKE kegiatan 
selama 2 – 6 jam. Pengakuan dan Penilaian terhadap kegiatan ilmiah 
tulisan ditentukan berdasarkan media cetak yang dipergunakan dan 
atau diprestasikan dalam suatu lomba. 

 3. Pengakuan dan penilaian terhadap bakat dan minat ditentukan 
berdasarkan even-even kegiatan dengan membawa nama lembaga. 

 4. Pengakuan dan penilaian terhadap kegiatan Pengabdian pada 
masyarakat ditentukan berdasarkan bentuk-bentuk kegiatan yang 
dilaksanakan. 

 5. Pengakuan dan penilaian terhadap kegiatan peningkatan loyalitas pada 
organisasi kemahasiswaan dan lembaga ditentukan berdasarkan 
kegiatan dan atau partisipasi mahasiswa dalam kegiatan organisasi 
kemahasiswaan dan lembaga. 

 6. Kegiatan extrakurikuler mahasiswa yang dilaksanakan oleh 
Fakultas/Universitas diluar Unmas Denpasar. Mendapat pengakuan 
dan penilaian atas partisipasi mahasiswa setelah organisasi (BEM, UKM, 
HMPS) atau mahasiswa yang bersangkutan mengajukan surat 
permohonan tertulis kepada Rektor cq. Wakil Rektor III Unmas 
Denpasar melalui Wakil Dekan III ditingkat Fakultas atau Pembina 
UKM tingkat Universitas, dan selanjutnya telah disetujui oleh Wakil  
Rektor III Unmas Denpasar. 

 
4. NILAI KEGIATAN EKSTRA KURIKULER 
 1.  Nilai Kegiatan Ilmiah Lisan 

Nilai SKE (satuan kredit ekstra kurikuler) dalam kegiatan ilmiah lisan 
ditentukan sebagai berikut : 

 a.   Pembicara  :  2-4 SKE 
  · Tingkat Jurusan/Fakultas  :  2 SKE 
  · Tingkat Universitas  :  3 SKE 
  · Tingkat Wilayah/Nasional  : 4 SKE 

b.   Moderator  :  1-3 SKE 



BUKU PANDUAN  KEMAHASISWAAN FH UNMAS DENPASAR 

 

23 

 

  · Tingkat Jurusan/Fakultas  :  1 SKE 
  · Tingkat Universitas  :  2 SKE 
  · Tingkat Wilayah/Nasional  :  3 SKE 
 
 c.   Peserta  :  1-3 SKE 
  · Tingkat Jurusan/Fakultas  :  1 SKE 
  · Tingkat Universitas  :  2 SKE 
  · Tingkat Wilayah/Nasional  :  3 SKE 
 d.   Panitia  :  1-3 SKE 
  1. Tingkat Jurusan/Fakultas  :  1-2 SKE 
   · Ketua  :  2 SKE 
   · Wakil/Sekretaris/Bendahara/Anggota  :  1 SKE 
  2. Tingkat Universitas  :  1-3 SKE 
   · Ketua  :  3 SKE 
   · Wakil/Sekretaris/Bendahara  :  2 SKE 
   · Anggota  :  1 SKE 
  3. Tingkat Wilayah/Nasional  :  2-4 SKE 
   · Ketua  :  4 SKE 
   · Wakil/Sekretaris/Bendahara  :  3 SKE 
   · Anggota  :  2 SKE 
  
 Ketentuan Satuan Kredit Extrakurikuler kepanitiaan ini berlaku pula untuk 

kepanitiaan di luar kegiatan ilmiah. 
 Nilai SKE dalam kegiatan ilmiah tulisan (Karya Ilmiah) yang diseminarkan 

ditentukan sebagai berikut : 
 · Tingkat Jurusan/Fakultas  :  2 SKE 
 · Tingkat Universitas  :  3 SKE 
 · Tingkat Wilayah/Nasional  :  4 SKE 
  
 
Nilai SKE dalam bentuk tulisan yang dimuat dalam media cetak ditentukan  

sebagai berikut : 
 a.  Tulisan Karya Ilmiah  :  2-4 SKE 
  · Tingkat Jurusan/Fakultas  :  2 SKE 
  · Tingkat Universitas  :  3 SKE 
  · Tingkat Wilayah/Nasional  :  4 SKE 
 b. Tulisan non ilmiah  :  1-3 SKE 
  · Tingkat Jurusan/Fakultas  :  1 SKE 
  · Tingkat Universitas  :  2 SKE 
  · Tingkat Wilayah/Nasional  :  3 SKE 
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    c. Tulisan Pantun/puisi  :    1SKE 
 
 2. Nilai Kegiatan Peningkatan Bakat dan Minat 
  a.   Pemain/regu utama  :  1-3 SKE 
  · Tingkat Jurusan/Fakultas  :  1 SKE 
  · Tingkat Universitas  :  2 SKE 
  · Tingkat Wilayah/Nasional  :  3 SKE 
  b.   Pemain/regu cadang (untuk semua tingkat even) : 1 SKE 
 

Nilai SKE Peningkatan Bidang kesenian (Musik/Paduan-suara/tari, 
ditentukan sebagai berikut : 

  a. Pemain/regu utama  :  1-3 SKE 
   · Tingkat Jurusan/Fakultas  :  1 SKE 
   · Tingkat Universitas  :  2 SKE 
   · Tingkat Wilayah/Nasional  :  3 SKE 
  b. Pemain/regu cadang (untuk semua tingkat even)  :  1 SKE 
 

Nilai SKE Peningkatan Bidang Non Olahraga/Kesenian (Pramuka, 
Menwa, Mapala, dll) ditentukan sebagai berikut : 

  a.   Pemain/regu utama  :  1-3 SKE 
   · Tingkat Jurusan/Fakultas  :  1 SKE 
   · Tingkat Universitas  :  2 SKE 
   · Tingkat Wilayah/Nasional  :  3 SKE 
  b.   Pemain/regu cadang (untuk semua tingkat even) :  1 SKE 
 
 3. Nilai Kegiatan Peningkatan pengabdian pada Masyarakat 
 Nilai SKE dalam kegiatan Pengabdian pada masyarakat ditentukan 

sebagai berikut : 
  a. Kegiatan Pelayanan Profesi  :  3 SKE 
  b. Kegiatan Pelayanan Non Profesi  :  1 SKE 
  c. Kegiatan Penyuluhan  :  2 SKE 
  d. Lain – lain (donor darah)  :  2 SKE 
 4. Nilai Kegiatan Peningkatan Loyalitas pada Organisasi Kemahasiswaan 

dan Lembaga : 
4.1 Nilai SKE dalam peningkatan loyalitas pada organisasi 

kemahasiswaan ditentukan sbb : 
   a.   Ketua  :  5 SKE 
    1. BEM/UKM  :  4 SKE 
    2. BEM Fakultas  :  4 SKE 
    3. HMPS  :  3 SKE 

          4. BPM / DPM :  4 SKE 
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b.   Wakil Ketua  : 3 SKE 

   c.   Sekretaris/Bendahara  :  3 SKE 
   d.   Ketua Bidang/Seksi  :  2 SKE 
   e.   Anggota  :  1 SKE 
 

Untuk organisasi Kemahasiswaan Tingkat Wilayah/Nasional 
pengakuan SKE sama dengan point 4.1, sedangkan untuk tingkat 
Nasional sbb : 

   · Ketua  :  6 SKE 
   · Wakil  :  4 SKE 
   · Sekretaris/Bendahara/Ketua Bidang  :  3 SKE 
   · Anggota  :  2 SKE 

Delegasi Fakultas/Universitas mengikuti kegiatan / rapat keluar 
Universitas : 

   · Tingkat Fakultas/Universitas  :  1 SKE 
   · Tingkat Daerah  :  2 SKE 
   · Tingkat Nasional  :  3 SKE 
   · Tingkat Internasional  :  4 SKE 

4.2    Keikutsertaan dalam pengadaan dana organisasi : 
Donatur Rp. 25.000 - Rp. 50.000 adalah 1 SKE, diatur di fakultas 
masing-masing, dengan catatan tidak boleh semua kegiatan dinilai 
dengan uang,  akan tetapi hanya kekurangan yang tidak mungkin 
bisa diperoleh dalam waktu relatif singkat. Jadi bila mahasiswa 
sama sekali tidak punya SKE tidak dapat diganti dengan uang. 
Kegiatan yang mahasiswa dikenai biaya seperti Baksos maka yang 
tidak ikut tetap membayar dan guna mendapatkan SKE 
jumlah/nilai bayaran ditambah donatur Rp. 25.000 - Rp. 50,000 
lagi. 

4.3 Keikutsertaan dalam kegiatan kepedulian terhadap Lembaga 
ditentukan sebagai berikut : 

   a. Apel Bendera  :  1 SKE 
   b. Kerja Bakti Kampus, dll  :  1 SKE 
 
5. KETENTUAN BEBAS PENGUMPULAN SKE 

Bagi mahasiswa yang telah mengumpulkan minimal 15 SKE, tersebar dalam 
berbagai kegiatan, misalnya : 

 1. Ilmiah   :  2 SKE 
 2. Bakat dan Minat  :  5 SKE 
 3. Pengabdian pada Masyarakat  :  2 SKE 
 4. Loyalitas pada organisasi dan Lembaga  :  6 SKE 
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Akan mendapat surat keterangan beban pengumpulan SKE dari Dekan, 
guna persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh masing-masing Fakultas. 
Dalam penentuan jumlah dan penyebaran serta penilaian terhadap kegiatan 
Kemahasiswaan, Fakultas tetap diberikan kewenangan dengan mengadakan 
konsultasi kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan. 

 
6. LAPORAN SKE. 
 Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan diwajibkan membuat laporan tentang 

SKE kepada Rektor Cq. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan. 
 
7. EVALUASI PENGEMBANGAN KEMAHASISWAAN 

1. Metode Evaluasi. 
 Evaluasi dilakukan baik terhadap proses penyelenggaraan dan hasil 

program pengembangan yang dapat dilakukan lewat observasi dan 
pengisian kuesioner dan laporan kegiatan secara tertulis. 

2. Tolok Ukur Keberhasilan. 
 Sebagai dasar pertimbangan bahwa suatu kegiatan dapat dikatagorikan 

berhasil atau tidak didasarkan pada pencapaian 
 1.1    Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai 
 1.2 Alokasi waktu yang tersedia dan tahapan yang ditetapkan 
 1.3 Alokasi biaya yang ditetapkan 

 1.4 Laporan tertulis untuk pertanggung jawaban administrasi program 
yang bersangkutan. 

 
HARAPAN/PROGRAM 

 
1.  Peningkatan Pembinaan Kemahasiswaan dengan beberapa Usaha, 

diantaranya penambahan wadah UKM, peremajaan Pembina kemahasiswaan, 
penelusuran bakat dan minat di tiap-tiap Fakultas dengan membuat peta 
potensi Mahasiswa tiap angkatan. 

2.  Membuat program Unggulan diantara jenis kegiatan yang menekankan 
tingkat yang lebih tinggi yaitu Nasional, bahkan kalau  bisa Internasional. 

3.  Mengupayakan penambahan sarana dan prasarana kegiatan kemahasiswaan. 
4.  Memberikan penghargaan dan perlakuan yang lebih kepada Mahasiswa yang 

berprestasi khususnya untuk memperoleh Beasiswa dan kesempatan-
kesempatan lainnya. 

5.  Memantapkan perlakuan SKE secara adil dan merata ditiap prodi, dan 
mewajibkan tiap Fakultas membuat laporan tiap tahun. 

6.  Menyiapkan SOP pada masing-masing bidang/urusan, misal KTM, Beasiswa, 
Asuransi, dan lain-lain. 

7.  Mengadakan dialog dengan perwakilan Mahasiswa tiap tahun sekali. 
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8.  Mengajak Mahasiswa mengenang hari-hari penting dan bersejarah dengan 
peringatan. 

9.  Melakukan evaluasi atas perlakuan norma/etika tata krama kehidupan 
Kampus Unmas Denpasar. 

10. Berusaha membuat rambu-rambu dilingkungan Kampus tentang etika dan 
Tata Krama Mahasiswa, menuju pendidikan Karakter. 

11. Menerapkan Prinsip 6 A : 
 1.  Apa yang sudah ada dipelihara agar tetap berfungsi. 
 2.  Apa yang belum ada perlu diadakan kalau bermanfaat. 
 3.  Apa yang kurang dilengkapi atau ditambah. 
 4.  Apa yang rusak atau salah diperbaiki atau dibetulkan. 
 5.  Apa yang macet dilancarkan. 
 6.  Apa yang mundur atau merosot dimajukan/ditingkatkan. 
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BAB X 
PENUTUP 

  
 Demikian Pola Kebijakan bidang kemahasiswaan yang berlaku dan 
dikembangkan di kampus kita tercinta FH Unmas Denpasar, disamping 
mahasiswa diharapkan aktif berbagai kegiatan sesuai dengan tuntutan Tri 
Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa diharapkan tidak terlena sehingga 
melupakan tugas pokoknya untuk belajar dan mengerjakan tugas-tugas agar 
dapat menyelesaikan study tepat waktu sesuai mutu yang telah distandardkan 
di Unmas. 
 Berbagai kegiatan kemahasiswaan di FH Unmas yang didukung oleh 
BEM fakultas hukum, beserta seluruh Komunitas yang ada diharapkan membuat 
program kegiatan tahunan yang tersusun rapi dan mendapat persetujuan 
pimpinan lembaga di tingkatnya masing-masing.  Hal ini dimaksudkan agar 
seluruh kegiatan dapat terkoordinir dengan baik mengingat padatnya kegiatan 
baik kegiatan akademik maupun kegiatan ekstra kurikuler, termasuk adanya 
dimensi waktu yang membatasi serta tempat lokasi yang sangat terbatas. 
 Seluruh kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan diharapkan dapat 
bermuara pada pembuatan proposal PKM (Program Kreatifitas Mahasiswa), hal 
ini dimaksud apapun kegiatan yang dilaksanakan baik itu kegiatan di dalam 
kampus, maupun kegiatan di luar kampus (out door) diharapkan dapat 
merupakan ajang anjangsana untuk dapat melahirkan ide-ide kreatif yang 
akhirnya dapat menumbuhkan ide penyusunan proposal PKM.  Didorongnya 
kegiatan mahasiswa untuk lebih banyak dapat melahirkan proposal PKM adalah 
dimaksudkan untuk : 

1. Program PKM yang nantinya bermuara di PIMNAS diyakini oleh 
Kemenristek Dikti adalah merupakan program unggulan yang dapat 
mengarahkan mahasiswa lebih kreatif dan inovatif, sebagai konskuensinya 
kementrian menganggarkan dana yang cukup besar untuk pelaksanaan 
program ini dan reward yang sangat menarik bagi yang juara. 

2. Di bidang tulis menulis ; diharapkan mahasiswa dapat menjawab tuntutan 
stake holder yang menyangsikan kemampuan tamatan S1 untuk dapat 
melaporkan segala macam pekerjaan yang telah dilakukan, disamping itu 
kebiasaan latihan menulis sejak awal diharapkan mahasiswa tidak akan 
menemukan hambatan yang serius saat menyusun skripsi. 

3. Adanya tudingan tamatan S1 menambah daftar pengangguran, melalui 
program ini dapat dijawab karena ada program kewirausahaaan di 
dalamnya sehingga merangsang mahasiswa untuk lebih berjiwa 
interpreanaurship, dan dapat menambah kemampuan shofskill karena sudah 
terbiasa menghadapi berbagai karakter dan permasalahan sehingga tumbuh 
rasa tanggung jawab serta rasa kebangsaan yang semakin dalam.  

Semoga bermanfaat, mohon maaf atas segala kekurangan dan terimakasih 
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ETIKA DAN TATA KRAMA KEHIDUPAN KAMPUS 
UNMAS DENPASAR 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

 
Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan : 

1. Unmas adalah Unmas Denpasar 
2. Rektor adalah Rektor Unmas Denpasar 
3. Dekan Adalah pimpinan Fakultas di lingkungan Unmas Denpasar 
4. Ketua Program Studi Adalah Ketua Program Studi di lingkungan Unmas 

Denpasar 
5. Tim Penyelesaian Pelanggaran (TPP) atau KPP Adalah Tim/Komisi yang 

dibentuk oleh Rektor Unmas  Denpasar untuk menangani 
masalah/perkara dan/atau kasus pelanggaran peraturan/norma tata 
karma dan etika Kampus. 

6. Pelanggaran Adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan 
etika dan tata karma kehidupan kampus atau peraturan lainnya yang 
berlaku di Unmas Denpasar. 

7. Kampus Adalah wilayah yang dimiliki, dikuasai dan/atau berada di 
bawah pengawasan Unmas Denpasar. 

8. Mahasiswa Unmas Adalah mahasiswa yang terdaftar aktif sebagai 
peserta didik di Unmas Denpasar dan tidak kehilangan haknya untuk 
mengikuti kegiatan di Unmas Denpasar. 

9. Etika Kampus Adalah ketentuan atau peraturan yang mengatur 
perilaku/tata karma yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa Unmas 
Denpasar. 

10. Tata Krama Adalah suatu kebiasaan atau tata cara yang mengatur 
perilaku dan hubungan antar manusia yang didasarkan pada norma, 
sopan santun dalam pergaulan yang baik. 

11. Larangan Adalah suatu yang tidak diperkenankan untuk dilakukan dan 
dikerjakan sebagaimana diatur dalam keputusan ini. 

12. Sanksi Adalah tindakan atau hukuman yang diberikan kepada mereka 
yang terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan dalam 
Keputusan ini. 
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BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 
 

1. Etika dan tata karma kehidupan kampus ini diterbitkan dengan maksud 
agar norma-norma dan atau etika, tata karma kehidupan masyarakat 
kampus yang tertib dan santun dapat ditegakkan dan tetap dilestarikan. 

2. Etika dan tata karma kehidupan kampus ini diterbitkan dengan tujuan 
agar masyarakat kampus serta para alumni mampu terus 
mengembangkan pengetahuan dan teknologi yang dilandasi oleh akhlak 
mulia dengan berpedoman pada kaidah moral dan etika keilmuan yang 
berwawasan pariwisata budaya. 

 
BAB III 

KTM DAN KEBERADAAN DI KAMPUS 
 

Pasal 3  
Pengganti KTM Yang Hilang 

 
1. Mahasiswa harus melapor kepada kaprodi 
2. Kaprodi melaporkan kepada Dekan untuk mendapat surat pengantar 

penggantian KTM 
3. Dekan mengeluarkan surat Pengantar  Pengganti KTM kepada WR III 
4.  Setelah membayar biaya pengganti KTM dan dua buah Pas Foto baru 

ukuran 2 x 3 dapat diterbitkan pengganti KTM oleh Wakil Rektor Bidang 
Kemahasiswaan atas nama Rektor 

 
Pasal 4 

Keberadaan Mahasiswa di Kampus 
 

1. Kampus Unmas Denpasar yang terdiri dari sarana fisik dan non fisik 
pada dasarnya digunakan untuk melaksanakan program pendidikan, 
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat bagi civitas akademika. 

2. Fasilitas pendidikan hanya disediakan bagi mahasiswa Unmas Denpasar 
yang terdaftar. 

3. Bagi mahasiswa yang sudah tidak diperkenankan mengikuti kegiatan 
akademik karena melanggar peraturan Unmas Denpasar, berlaku 
ketentuan sebagai berikut : 
a. Mereka tidak dibenarkan untuk dilayani dalam kegiatan kurikuler 

maupun non kurikuler 
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b. Keberadaan mereka di kampus dikenakan peraturan berlaku bagi non 
civitas akademika khususnya dan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku di Indonesia pada umumnya. 

4. Bagi mahasiswa yang mau menggunakan sarana dan prasarana kampus 
untuk kegiatan tertentu harus mendapat ijin terlebih dahulu dari Rektor 
dan bertanggung jawab atas segala keberadaan sarana dan prasarana 
dimaksud. 

 
BAB IV 

PENGGUNAAN NAMA DAN LAMBANG DAN FASILITAS 
UNMAS DENPASAR 

 
Pasal 5 

1. Unit atau lembaga yang diijinkan menggunakan nama dan atau lambang 
Unmas Denpasar sebagai bagian dari nama organisasi atau lembaga tersebut 
Adalah unit atau lembaga yang termasuk dalam lingkup Universitas 
Mahasaraswati Denpasar 

2. Termasuk dalam pengertian unit atau lembaga pada ayat 1 di atas adalah: 
a. Perangkat kelengkapan organisasi Unmas Denpasar seperti tersebut 

dalam statuta 
b. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ), Unit Kegiatan Mahasiswa 

(UKM), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Dewan 
Permusyawaratan Mahasiswa (DPM). 

c. Panitia atau lembaga lain yang dibentuk atau diberi ijin oleh Rektor 
Unmas Denpasar 

 
Pasal 6 

1. Yang berwenang memberikan ijin penggunaan fasilitas dan lambang Unmas 
Denpasar adalah Rektor Universitas Mahasaraswati  Denpasar 

2. Rektor Unmas Denpasar dapat melimpahkan wewenang pemberian ijin 
tersebut pada ayat 1 pasal ini kepada pejabat Unmas Denpasar yang 
ditugaskan. 

 
Pasal 7 

Fasilitas Unmas Denpasar adalah semua sarana yang berada dalam wewenang 
dan tanggung jawab Unmas Denpasar. 
 

Pasal 8 
Prosedur Perijinan 
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1. Pemberian ijin menggunakan sarana dan prasarana di lingkungan Unmas 
Denpasar, Rektor memberikan wewenang kepada Badan Pengelola Kampus 
yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh unit 

2. Penggunaan fasilitas Unmas Denpasar harus sesuai dengan misi dan tujuan 
Unmas Denpasar dalam pelaksanaan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

3. Rektor dapat melimpahkan wewenang pemberian ijin kepada pejabat Unmas 
Denpasar yang ditugaskan resmi dengan kewenangannya. 

 
Pasal 9 

Apabila terdapat individu, kelompok, atau lembaga yang menyalahi ketentuan 
di atas, maka kepada individu atau pengurus atau penanggung jawab kelompok 
atau lembaga tersebut dapat dikenai sanksi administrasi dan/atau sanksi 
akademik atau dituntut berdasarkan peraturan yang berlaku. 
 

 
Pasal 10 

Prosedur Perijinan 
 

1. Pemberian ijin menggunakan sarana dan prasarana di lingkungan Unmas 
Denpasar, Rektor memberikan wewenang kepada Badan Pengelola 
Kampus yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh unit 

2. Penggunaan fasilitas Unmas Denpasar harus sesuai dengan misi dan 
tujuan Unmas Denpasar dalam pelaksanaan fungsi Tri Dharma 
Perguruan Tinggi. 

3. Rektor dapat melimpahkan wewenang pemberian ijin kepada pejabat 
Unmas Denpasar yang ditugaskan resmi dengan kewenangannya. 

 
Pasal 11 

Apabila terdapat individu, kelompok, atau lembaga yang menyalahi ketentuan 
di atas, maka kepada individu atau pengurus atau penanggung jawab kelompok 
atau lembaga tersebut dapat dikenai sanksi administrasi dan/atau sanksi 
akademik atau dituntut berdasarkan peraturan yang berlaku. 
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BAB V 
ORGANISASI KEMAHASISWAAN DI UNMAS DENPASAR 

 
Pasal 12 

1. Organisasi Kemahasiswaan Unmas Denpasar Adalah wadah kegiatan 
ekstrakurikuler yang merupakan sarana pengembangan diri mahasiswa 
dalam rangka mencapai tujuan pendidikan di Unmas Denpasar 

2. Organisasi Kemahasiswaan di Unmas Denpasar Adalah wadah kegiatan 
ekstrakurikuler yang merupakan bagian terpadu dari sarana, 
pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni 
untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya 
kebudayaan nasional. 

3. Sesuai dengan tujuan keberadaan organisasi kemahasiswaan Unmas 
Denpasar, maka dalam menjalankan fungsinya setiap organisasi 
kemahasiswaan berkewajiban untuk : 

a. mentaati peraturan-peraturan yang berlaku di Unmas Denpasar 
b. menjaga dan meningkatkan kelancaran pelaksanaan proses 

pendidikan di Unmas Denpasar 
c. menciptakan suasana belajar dan mengajar yang menunjang 

keberhasilan proses pendidikan sebaik-baiknya 
d. menegakkan nama baik dan wibawa Unmas Denpasar 

 
Pasal 13 

1. Organisasi Kemahasiswaan dipimpin oleh seorang Ketua dengan status 
terdaftar sebagai mahasiswa; 

2. Organisasi Kemahasiswaan berpedoman pada aturan-aturan dasar 
organisasi yang tertuang pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah 
Tangga Organisasi (AD/ART); 

3. AD/ART organisasi disusun oleh, dari, dan untuk anggota organisasi 
Kemahasiswaan tersebut serta tidak bertentangan dengan Statuta dan 
peraturan yang disetujui oleh Ketua Program Studi, Pembina 
Kemahasiswaan dan Rektor; 

4. Masa kerja kepengurusan Organisasi Kemahasiswaan Adalah 1 (satu) tahun 
dan Ketua Organisasi Kemahasiswaan tidak dapat dipilih kembali untuk 
masa kerja berikutnya. 

 
Pasal 14 

1. Himpunan Mahasiswa Prodi (HMPS) berkedudukan di tingkat 
Jurusan/Program Studi dan merupakan kelengkapan non structural 
Jurusan; 
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2. Himpunan Mahasiswa Prodi (HMPS) mempunyai tugas pokok 
menyelenggarakan serta berfungsi sebagai wadah pelaksanaan kegiatan 
ekstrakurikuler di bidang penalaran keilmuan dan teknologi serta 
pengembangan profesi sesuai dengan Program Studi di Jurusan yang 
bersangkutan; 

3. Himpunan Mahasiswa Prodi (HMPS) diselenggarakan dari, oleh dan untuk 
mahasiswa Prodi yang bersangkutan; 

4. Keanggotaan Himpunan Mahasiswa Prodi (HMPS) terdiri dari mahasiswa 
yang terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan pendidikan di Prodi yang 
bersangkutan; 

5. Kepengurusan Himpunan Mahasiswa Prodi (HMPS) sekurang-kurangnya 
terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara yang dipilih dari dan oleh 
mahasiswa karena keteladanan dan prestasinya. Kepengurusan Himpunan 
Mahasiswa Prodi (HMPS) disahkan oleh Ketua Program Studi. 

6. Persyaratan utama untuk bisa dicalonkan dan dipilih menjadi Ketua, 
Sekretaris dan Bendahara HMPS memiliki IPK sekurang-kurangnya 2,50. 

7. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pengurus HMPS 
bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi yang bersangkutan dan 
pada akhir masa baktinya Ketua HMPS berkewajiban membuat laporan 
Pertanggung Jawaban kepada anggota HMPS. 

 
Pasal 15 

1. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) berkedudukan di tingkat perguruan tinggi 
dan merupakan kelengkapan non structural perguruan tinggi. 

2. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) mempunyai tugas pokok 
menyelenggarakan serta berfungsi sebagai wadah pelaksanaan kegiatan 
ekstrakurikuler di bidang minat, bakat dan kegemaran tertentu sesuai 
dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART). 

3. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) diselenggarakan dari, oleh, dan untuk 
mahasiswa; menganut asar terbuka, tidak diskriminatif, dan nirlaba. 

4. Keanggotaan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) terdiri dari mahasiswa yang 
terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan pendidikan di Unmas Denpasar dan 
secara sukarela menjadi anggota unit yang bersangkutan; 

5. Kepengurusan Unit Kegiatan Kemahasiswaan (UKM) sekurang-kurangnya 
terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara yang dipilih dari dan oleh 
mahasiswa karena keteladanan dan prestasinya. 

6. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pengurus Unit Kegiatan 
Mahasiswa (UKM) bertanggung jawab kepada pimpinan Unmas Denpasar 
melalui Wakil Rektor III 
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Pasal 16 
Badan Eksekutif Mahasiswa Unmas Denpasar (BEM Unmas Denpasar) 
berkedudukan di tingkat Perguruan Tinggi dan merupakan kelengkapan non 
structural Perguruan Tinggi 
1. Badan Eksekutif Mahasiswa Unmas Denpasar Adalah organisasi 

Kemahasiswaan tingkat pusat yang mempunyai tujuan pokok menjalankan 
fungsi representative, koordinatif dan normative serta membentuk 
kepanitiaan-kepanitiaan di tingkat pusat. 

2. Badan Eksekutif Mahasiswa Unmas Denpasar (BEM Unmas) 
diselenggarakan dari, oleh dan untuk mahasiswa Unmas Denpasar. 

3. Keanggotaan BEM Unmas Denpasar ditentukan dalam Musma yang 
diselenggarakan oleh DPM. 

4. Jumlah Keanggotaan dan Kelengkapan Organisasi BEM Unmas Denpasar 
ditentukan sesuai dengan kebutuhan; 

5. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya BEM Unmas Denpasar 
bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor III. 

 
 

BAB VI 
IJIN KEGIATAN KEMAHASISWAAN 

 
Pasal 17 

1. Kegiatan ekstrakurikuler di Unmas Denpasar merupakan kegiatan yang 
terpadu dan mendukung kegiatan kurikuler di Unmas Denpasar 

2. Sarana dan prasarana di kampus Unmas Denpasar Adalah perangkat-
perangkat pendidikan yang pemanfaatannya diatur oleh pejabat Unmas 
Denpasar yang berwenang 

3. Setiap individu atau lembaga atau organisasi dalam lingkungan Unmas 
Denpasar tidak dibenarkan melakukan kegiatan atau perbuatan yang 
mengganggu pelaksanaan fungsi-fungsi Unmas Denpasar 

 
Pasal 18 

1. Kegiatan Himpunan Mahasiswa Prodi (HMPS) atau Unit Kegiatan 
Mahasiswa (UKM) di dalam maupun di luar kampus harus mendapat ijin 
dari pejabat yang ditunjuk untuk itu. Kegiatan HMPSS harus memperoleh 
ijin dari Ketua Prodi dan selanjutnya dilaporkan kepada Dekan, sedangkan 
UKM harus mendapat ijin dari Pembina terlebih dahulu dan selanjutnya 
oleh Rektor Unmas Denpasar. Begitu pula kegiatan BEM Unmas Denpasar 
dan atau panitia-panitia tingkat pusat lainnya harus mendapat ijin dari 
Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan. 
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2. Penyelenggaraan kegiatan harus mengajukan proposal kegiatan yang telah 
mendapat persetujuan Pembina dan atau Ketua Prodi atau dosen 
pendamping diajukan kepada Dekan dan bila di tingkat pusat diajukan 
kepada Rektor setelah mendapat persetujuan Wakil Rektor Bidang 
Kemahasiswaan.    

  
Pasal 19 

1. Persetujuan/ijin kegiatan dikeluarkan oleh Rektor bila tingkat universitas 
dan/atau melibatkan pihak luar, sedangkan apabila di tingkat HMPS atau 
Fakultas oleh Dekan. 

2. Kegiatan yang melibatkan pihak luar dan diselenggarakan di luar kampus 
Unmas Denpasar harus mengikuti prosedur perijinan yang berlaku sesuai 
peraturan perundang-undangan. 

3. Kegiatan baru dapat dilaksanakan setelah semua perijinan diselesaikan. 
    

Pasal 20 
1. Sarana dan prasarana kegiatan milik Unmas Denpasar dapat dimanfaatkan 

untuk kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan misi dan fungsi serta tujuan 
Unmas secara bertanggung jawab. 

2. Permohonan peminjaman sarana dan prasarana milik Unmas Denpasar 
hanya dapat diajukan setelah kegiatan disetujui sebagaimana di atur di atas. 

3. Permohonan diajukan kepada pejabat Unmas Denpasar yang ditunjuk untuk 
mengelola sarana dan prasarana milik Unmas Denpasar tersebut sesuai 
dengan prosedur yang berlaku. 

4. Selama kegiatan pelaksana wajib memelihara sarana dan prasarana milik 
Unmas Denpasar yang digunakan untuk kegiatan. 

 
Pasal 21 

Prosedur mendirikan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) 
 

Bagi mahasiswa yang akan mendirikan Unit Kegiatan Mahasiswa harus 
mendapat ijin Rektor c.q. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dengan 
mengikuti prosedur mengajukan permohonan tertulis dari calon ketua unit 
kegiatan dengan dilampiri berkas sebagai berikut : 

a. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Unit Kegiatan 
b. Daftar calon anggota UKM 
c. Pernyataan kesediaan tertulis dari calon dosen Pembina 
d. Rekomendasi dari induk organisasi olahraga, jika yang akan didirikan 

merupakan unit keolahragaan 
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Pasal 22 
1. Calon unit kegiatan mahasiswa yang dianggap sesuai dengan misi 

pendidikan mendapat persetujuan tertulis dengan masa percobaan selama 2 
(dua) tahun; 

2. Unit Kegiatan Mahasiswa dikukuhkan dengan Keputusan Rektor jika dalam 
masa percobaan dua tahun unit kegiatan tersebut betul-betul mendukung 
misi pendidikan di Unmas Denpasar sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

 
BAB VII 

ETIKA KEMAHASISWAAN 
 

Pasal 23 
Tindakan mahasiswa atau Organisasi Kemahasiswaan yang tidak diijinkan atau 
tidak dibenarkan di Unmas Denpasar adalah hal-hal sebagai berikut : 
1. Menggunakan paksaan atau kekerasan baik secara langsung maupun tidak 

langsung, yang bertentangan dan berlawanan dengan peraturan: 
2. Setiap tindakan yang mengancam atau mengganggu secara substansial 

usaha-usaha untuk menjaga pelaksanaan tata tertib dan disiplin di dalam 
fungsi dan tugas, atau setiap tindakan dalam wilayah atau yang 
berhubungan dengan suatu aktivitas yangmelanggar hak orang lain, sebagai 
contoh termasuk berteriak, membuat suara gaduh, mengganggu, dan 
aktivitas-kativitas lainnya yang mengganggu yang direncanakan atau 
dimaksudkan untuk mengacaukan atau menghadapi jalannya pertemuan, 
rapat, kelas, atau setiap kegiatan atau aktivitas Unmas Denpasar yang telah 
direncanakan atau aktivitas-aktivitas rutin lainnya. 

3. Penganiayaan terhadap individu yang berada pada fasilitas yang dikelola 
oleh Unmas Denpasar ataupun terhadap mereka yang sedang melaksanakan 
tugas Unmas Denpasar 

4. Tindakan yang membahayakan atau mengancam kesehatan atau keamanan 
individu atau tingkah laku yang menimbulkan rasa takut dan meresahkan, 
seolah-olah pada individu akan ada ancaman atau gangguan yang 
sebenarnya. 

5. Menghasut, menggertak ataupun membantu orang lain untuk ikut dalam 
suatu kegiatan yang mengganggu atau merusak fungsi dan tugas Unmas 
Denpasar 

6. Dengan paksaan atau kekerasan tetap menggunakan ataupun diam di dalam 
fasilitas yang dikelola atau dikendalikan oleh Unmas Denpasar setelah 
menerima pemberitahuan untuk meninggalkan tempat atau fasilitas 
tersebut. 
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7. Menggunakan atau masuk ke dalam fasilitas yang dikelola oleh Unmas 
Denpasar tanpa ijin. 

8. Mencuri, merusak, atau mengubah menjadi jelek setiap fasilitas yang 
dikelola atau dikendalikan oleh Unmas Denpasar, misalnya merobek 
halaman buku atau majalah milik perpustakaan di Unmas Denpasar 

9. Berpartisipasi dalam suatu demonstrasi, atau aksi kegiatan, atau kegiatan 
yang sangat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Unmas Denpasar 
secara substansial menginjak-injak hak orang lain, atau mengambil tempat 
atau waktu dalam hal mana mahasiswa tidak diijinkan berada. Dalam hal ini 
tidak ada persyaratan bahwa pimpinan Unmas Denpasar harus telah 
memerintahkan mahasiswa membatalkan demonstrasi atau kegiatan 
tersebut. 

10. Tidak melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh pejabat Unmas Denpasar 
yang melaksanakan tugasnya dalam hubungan suatu keadaan yang 
menjurus akan adanya pelanggaran. 

11. Melanggar peraturan atau ketentuan yang telah dikeluarkan Unmas 
Denpasar 

12. Mengotori fasilitas Unmas Denpasar dalam bentuk coret-coret, gambar dan 
sejenisnya. 

13. Menebang pohon, merusak tanaman, atau menembak burung di dalam 
kampus Unmas Denpasar. 

 
Pasal 24 

Terhadap mahasiswa atau organisasi Kemahasiswaan yang melakukan tindakan 
yang tidak diijinkan atau tidak dibenarkan seperti tersebut dalam pasal 22 dapat 
dikenakan sanksi berupa : 
1. Dilarang menggunakan fasilitas yang dikelola oleh Unmas Denpasar 
2. Dikenakan ganti rugi 
3. Dikeluarkan dari kegiatan kelas (kuliah) 
4. Dikenakan skorsing (dicabut status sebagai mahasiswa untuk sementara) 

dari Unmas Denpasar 
5. Dikeluarkan (dicabut statusnya secara permanent sebagai mahasiswa) dari 

Unmas Denpasar 
6. Pembekuan kegiatan organisasi kemahasiswaan 

 
Pasal 25 

Tindakan yang tidak diijinkan atau tidak dibenarkan sebagaimana tercantum 
dalam pasal 22 dan sanksi yang tercantum dalam pasal 23 tersebut di atas 
berlaku bagi : 
1. Mahasiswa yang terdaftar di Unmas Denpasar 
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2. Organisasi kemahasiswaan yang diijinkan keberadaannya di Unmas 
Denpasar 

3. Perorangan yang ingin mendaftar untuk diterima sebagai mahasiswa Unmas 
Denpasar dan mahasiswa yang akan mendaftar ulang. 

 
 

BAB VIII 
TATA KRAMA KAMPUS UNMAS DENPASAR 

 
Pasal 26 

Waktu Kegiatan di Kampus 
1. Semua kegiatan di kampus Unmas Denpasar hanya dapat berlangsung 

antara pukul 06.00 Wita sampai dengan pukul 23.00 Wita 
2. Kegiatan di Kampus Unmas Denpasar di luar waktu yang telah ditentukan 

di atas harus seijin pimpinan (Rektor) Unmas Denpasar C.Q Kepala Biro 
Pengelola Kampus. 

3. Pelanggaran terhadap semua ketentuan di atas dapat dikenakan sanksi 
administrasi, sanksi akademis ataupun dituntut berdasarkan hukum yang 
berlaku. 

 
Pasal 27 

Parkir Kendaraan 
 

1. Untuk menjamin kelancaran, ketertiban dan keamanan proses belajar 
mengajar di dalam Kampus Unmas Denpasar maka parkir kendaraan 
mengikuti petunjuk petugas/Satpam yang ada di Unmas Denpasar. 

2. Demi menghindari kehilangan kendaraan maupun barang, mahasiswa 
supaya tidak menaruh barang-barang berharga pada kendaraannya, dan 
selalu ingat mengunci dengan baik kendaraannya. 

 
     Pasal 28 

Tata Tertib 
 

Setiap mahasiswa wajib mematuhi dan memelihara ketentuan tata tertib, sebagai 
berikut : 
1. memelihara dan mempertahankan persatuan, kesatuan, ketertiban, 

kebersihaan, keamanan dan integritas kampus. 
2. menjaga kebersihan kampus dan lingkungan di sekitar kampus, dengan 

tidak merokok di area dalam gedung-gedung, dan wajib membuang sampah 
pada tempatnya. 
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3. menghormati dan bersikap sopan terhadap pimpinan, dosen, karyawan, dan 
semua mahasiswa dan tidak memandang suku, agama, warna kulit dan 
golongan. 

4. menyalurkan aspirasi dan kehendak melalui organisasi mahasiswa yang 
resmi di kampus. 

5. memelihara dan menjaga penampilan diri dengan berpakaian yang rapi, 
bersih dan sopan sesuai budaya Indonesia. 

6. mengikuti dan mematuhi ketentuan perkuliahan, kegiatan akademik 
dan/atau kegiatan non akademik, serta persyaratan yang mendukung 
perkuliahan dan kegiatan akademik/non akademik. 

Pasal 29 
Larangan Penyalahgunaan 

 
Minuman keras, Narkotika, Judi, Senjata, dan bahan Peledak serta Obat 
Terlarang 
1. Minuman keras Adalah segala jenis minuman yang mengandung alcohol 

seperti diatur dalam keputusan Mentri Kesehatan RI 
2. Narkotika Adalah bahan yang bisa dikelompokkan mengandung zat-zat 

kimia/aditif lainnya seperti morfin, kokain, ganja dan sejenisnya termasuk 
obat-obatan terlarang (Psikotropika) sebagaimana diatur dalam undang-
undang tentang Narkotika dan Psikotropika. 

3. judi adalah permainan dengan/tanpa alat Bantu, baik secara langsung 
maupun tidak langsung, yang digunakan sebagai media taruhan dengan 
uang atau barang lainnya yang mengakibatkan kerugian atau keuntungan 
salah satu pihak, tanpa ijin aparat yang berwenang. 

4. senjata adalah: pistol, revolver, dan alat menembak lainnya, pisau atau 
peralatan lain yang dapat digunakan untuk menyakiti, menyiksa, 
membahayakan, dan bahkan membunuh manusia. 

5. bahan peledak Adalah material atau zat yang berbentuk padat, cair, dan gas 
atau campurannya apabila terkena aksi berupa panas, benturan atau 
gesekan akan berubah secara kimiawi dalam waktu yang sangat singkat 
disertai dengan efek panas dan tekanan kedalam yang tinggi, termasuk di 
dalamnya bahan peledak yang digunakan untuk keperluan industri atau 
militer. 

6. obat terlarang yaitu : bahan obat-obatan yang seharusnya hanya dapat 
diperoleh dengan resep dokter tetapi disalahgunakan penggunaannya 
dengan tujuan lain seperti mabuk, halusinasi, dan efek gangguan kejiwaan 
lainnya. 
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Pasal 30 
1. Setiap mahasiswa di dalam kampus dilarang memiliki atau membawa, 

menyimpan, memperdagangkan atau menyebarkan minuman keras untuk 
tujuan diminum. 

2. Setiap mahasiswa di dalam kampus dilarang minum minuman keras. 
3. Mahasiswa Unmas Denpasar yang diketahui dan terbukti memiliki atau 

membawa, menyimpan, menyebarkan, minum, apalagi sampai mabuk, dan 
menimbulkan gangguan di dalam kampus dapat dikenakan sanksi dicabut 
secara permanent statusnya sebagai mahasiswa Unmas Denpasar. 

Pasal 31 
1. Setiap mahasiswa di dalam kampus dilarang memiliki, membawa, 

menyimpan, memperdagangkan, menyebarkan, membuat obat-obatan, 
narkotik dan mariyuana untuk tujuan dikonsumsi. 

2. Mahasiswa Unmas Denpasar yang diketahui dan terbukti membawa, 
menyimpan, memperdagangkan, menyebarkan, membuat, menggunakan 
atau merokok mariyuana dapat dikenakan sanksi. 

 
Pasal 32 

1. Mahasiswa dilarang memiliki, membawa, menyimpan, memperdagangkan, 
menyebarkan atau membuat obat terlarang di luar tujuan pengobatan yang 
syah 

2. Mahasiswa dilarang menggunakan obat terlarang untuk dirinya sendiri atau 
orang lain di luar tujuan pengobatan yang syah 

3. Mahasiswa Unmas Denpasar yang diketahui dan terbukti membawa, 
menyimpan, memperdagangkan, menyebarluaskan, membuat atau 
menggunakan obat terlarang di dalam kampus dapat dikenakan sanksi 
akademik. 

 
Pasal 33 

1. Permainan judi di lingkungan kampus merupakan kegiatan yang melanggar 
norma dan aturan yang bertentangan dengan misi dan tujuan pendidikan di 
Unmas Denpasar 

2. Mahasiswa Unmas Denpasar yang diketahui dan terbukti melakukan 
perjudian di lingkungan kampus, baik langsung maupun tidak langsung 
yang secara moral tidak mendukung misi pendidikan di Unmas Denpasar 
dapat dikenakan sanksi akademik dari statusnya sebagai mahasiswa Unmas 
Denpasar. 

 
Pasal 34 

1. Mahasiswa dilarang membawa, menyimpan, memperdagangkan, 
menyebarkan senjata. 



BUKU PANDUAN  KEMAHASISWAAN FH UNMAS DENPASAR 

 

42 

 

2. Mahasiswa Unmas Denpasar yang diketahui dan terbukti membawa, 
menyimpan, memperdagangkan, menyebarluaskan, membuat atau 
menggunakan senjata tanpa ijin dapat dikenakan sanksi akademik. 

 
 

Pasal 35 
1. Mahasiswa tanpa ijin yang berwenang dilarang memiliki, membawa, 

menyimpan, memperdagangkan, membuat atau mengolah bahan peledak. 
2. Mahasiswa Unmas Denpasar yang diketahui dan terbukti membawa, 

menyimpan, memperdagangkan, membuat, mengolah bahan peledak di 
dalam kampus tanpa ijin yang berwenang dapat dikenakan sanksi seperti 
sanksi yang ditetapkan dalam buku pedoman ini dan sanksi secara hukum. 

Pasal 36 
Pelecehan dan Pelanggaran Seksual 

1.  Yang dimaksud pelecehan dan pelanggaran seksual adalah : 
a. Berperilaku dan mengucapkan kata-kata tidak senonoh 
b. Memperkosa, melakukan perbuatan asusila, yang dapat menimbulkan 

perasaan tidak senang, sakit (fisik dan mental) serta perasaan dan 
kehormatan bagi mereka yang terkena perbuatan dan tindakan tersebut, 
atau selanjutnya disebut korban. 

2.  Tindakan dan perbuatan ayat 1 dianggap terjadi apabila ada : 
a. Laporan dari pihak yang langsung terkena atau korban 
b. Laporan dari pihak keluarga (orang tua, wali) 
c. Laporan dari saksi yang melihat kejadian atau perbuatan pelanggaran 

tersebut 
3. Setelah ada laporan dari pihak yang terbukti bersalah dikenakan sanksi 

akademik berupa pencabutan sementara dari statusnya sebagai mahasiswa di 
Unmas Denpasar 

4. Unmas Denpasar tidak akan melarang pihak korban yang ingin memproses 
dan menyelesaikan kasus tersebut secara hukum. 

 
Pasal 37 

Perkelahian dan Penganiayaan 
1. Yang dimaksud dengan perkelahian Adalah terjadinya saling memukul atau 

sekurang-kurangnya ada kontak fisik yang tidak diinginkan antara dua 
orang atau lebih 

2. Yang dimaksud penganiayaan adalah tindakan atau perbuatan paksaan atau 
kekerasan atas siapapun, baik secara langsung maupun tidak langsung yang 
dapat mencederai. 

3. Yang dimaksud ancaman adalah tindakan yang membahayakan atau 
mengancam kesehatan atau keamanan seseorang atau tingkah laku yang 
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menimbulkan rasa takut dan meresahkan, sehingga orang tersebut merasa 
terganggu untuk melakukan aktivitas di dalam kampus. 

4. Mahasiswa Unmas Denpasar dilarang melakukan tindakan sebagaimana 
ayat 1, 2,  dan 3 di atas, terutama di dalam kampus, bilamana terbukti maka 
akan dikenai sanksi sebagaimana di atur dalam aturan kehidupan kampus. 

 
BAB IX 

KOMISI DISIPLIN 
 

Pasal 38 
Struktur Organisasi 

 
1. Organisasi ini berada di tingkat pusat (Unmas Denpasar) yang 

keanggotaannya terdiri dari : 
a. Ketua 
b. Sekretaris 
c. Anggota dari masing-masing program studi/fakultas 

2. Komisi/Tim ini dapat dilengkapi dengan nara sumber yang mempunyai 
keahlian dan wawasan luas mengenai masalah-masalah hukum dan 
masalah-masalah lain yang berkaitan dengan kasus-kasus pelanggaran. 

 
Pasal 39 

Tugas Pokok Komisi 
1. Memasyarakatkan norma dan peraturan kemahasiswaan yang berlaku 
2. Mengumpulkan data yang berkaitan dengan laporan pelanggaran 
3. Meneliti kasus pelanggaran 
4. Mengevaluasi fakta-fakta yang diperoleh 
5. Menyampaikan usulan cara penyelesaian masalah atau solusi kepada 

Pimpinan Unmas Denpasar 
 

BAB X 
PENGHARGAAN 

 
Pasal 40 

Penghargaan 
 

1. Yang dimaksud dengan penghargaan Adalah suatu bentuk tindakan atau 
kepedulian Unmas Denpasar kepada Mahasiswa yang dinilai telah 
menunjukkan suatu prestasi akademik (kurikuler) maupun non akademik 
(ekstrakurikuler) yang dapat meningkatkan citra Unmas Denpasar di 
masyarakat. 

2. Penghargaan Unmas Denpasar diberikan kepada mahasiswa baik 
perorangan maupun kelompok/organisasi kemahasiswaan yang telah 
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dinilai mempunyai prestasi di bidang tertentu baik akademik (kurikuler) 
maupun non akademik (ekstrakurikuler) atau secara terus menerus dan 
konsisten telah mendukung dan membantu kegiatan pendidikan yang dapat 
dijadikan teladan bagi mahasiswa Unmas Denpasar. 

 
Pasal 41 

Jenis Penghargaan 
1. Penghargaan yang diberikan oleh Unmas Denpasar kepada mahasiswa baik 

perorangan/kelompok/organisasi dapat berupa materi maupun non materi 
2. Jenis penghargaan yang diberikan Unmas Denpasar kepada mahasiswa 

antara lain sebagai berikut : 
a. Penghargaan mahasiswa terbaik 
b. Penghargaan mahasiswa berprestasi teladan 
c. Penghargaan mahasiswa karya widya Unggulan 
d. Jenis-jenis penghargaan yang lainnya diberikan oleh Unmas 

Denpasar atau pihak lain yang bekerjasama dengan Unmas 
Denpasar 

3. Penghargaan yang diberikan kepada mahasiswa baik perorangan maupun 
kelompok/organisasi yang berprestasi dapat diberikan berupa: 

a. Piagam Penghargaan 
b. Plakat 
c. Beasiswa 
d. Pembebasan biaya SPP sebesar 25% - 100% 
e. Menjadi peserta kehormatan dalam suatu acara baik tingkat Unmas 

Denpasar maupun nasional 
f. Penghargaan dalam bentuk lain yang diberikan oleh Unmas 

Denpasar 
4. Penghargaan berupa bebas SPP diberikan selama 6 bulan (satu semester)  
     dengan rincian sebagai berikut : 
  
 Tingkat Nasional 

Juara I (setara emas) : 100% 
Juara II (setara perak) : 75% 
Juara III (setara perunggu) : 50% 

 Tingkat Wilayah/Regional 
  Juara I (emas) : 75% 
  Juara II (perak) 50% 
  Juara III (perunggu) 35% 
  
 Tingkat Daerah 

Juara I (emas) : 50% 
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Juara II (perak) : 35% 
Juara III (perunggu) : 25% 

 
 

Pasal 42 
Pemilihan Mahasiswa Berprestasi 

 
1. Penghargaan mahasiswa berprestasi diberikan kepada mahasiswa dengan 

mekanisme penilaian yang telah ditentukan oleh panitia berdasarkan surat 
tugas Rektor Unmas Denpasar 

2. Mahasiswa berprestasi adalah mahasiswa yang meraih IP tertinggi serta 
tidak pernah melanggar aturan yang berlaku di Unmas Denpasar yang 
diusulkan/dipilih dari tiap-tiap fakultas 

3. Sebagai mahasiswa berprestasi diberikan penghargaan khusus pada acara 
sidang Senat Terbuka Unmas Denpasar dalam acara-acara tertentu. 

 
Pasal 43 

Mahasiswa Karya Widya Unggulan 
 

1. Mahasiswa karya Widya Unggulan Adalah mahasiswa terbaik yang aktif 
melakukan kegiatan PKM (Program Kreativitas Mahasiswa), dipilih dari 
setiap jurusan/program studi di lingkungan Unmas Denpasar 

2. Pemilihan mahasiswa Karya Widya Unggulan dilakukan setiap tahun oleh 
Pimpinan Unmas Denpasar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang 
ditetapkan oleh Rektor Bidang Kemahasiswaan, maupun oleh Direktur 
Jenderal Pendidikan Tinggi 

 
Pasal 44 

Prestasi Kegiatan Ekstrakurikuler 
 

1. Kegiatan ekstrakurikuler Adalah kegiatan non akademik yang 
penyelenggaraannya dimaksudkan untuk mendukung kegiatan akademik 
bagi mahasiswa Unmas Denpasar yang berkaitan dengan minat dan bakat 
misal : olah raga, kesenian, social kemasyarakatan, ketahanan dan lain-lain. 

2. Kegiatan Ekstrakurikuler wajib dilakukan secara sungguh-sungguh dan 
diupayakan agar memperoleh manfaat serta daya guna yang tinggi bagi 
mahasiswa baik perorangan maupun kelompok/organisasi serta bermanfaat 
bagi kegiatan akademik. 
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Pasal 45 
Beasiswa 

1. Beasiswa adalah bantuan pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa 
yang memiliki potensi dan prestasi akademik, aktif dalam kegiatan 
kemahasiswaan, berpotensi tetapi tidak ditunjang oleh kemampuan 
ekonomi yang memadai. 

2. Maksud pemberian Bea Siswa Adalah : 
a. mendorong prestasi studi mahasiswa baik dalam bidang kurikuler 

maupun ekstrakurikuler 
b. menumbuhkan kepedulian terhadap almamater 
c. membantu biaya studi mahasiswa 
 

Pasal 46 
Pemberi Beasiswa 

 
a. Instansi Pemerintah 
b. Swasta 
c. Yayasan PR Saraswati Pusat Denpasar 
d. Unmas Denpasar 
e. Perorangan 
 

Pasal 47 
Jangka Waktu 

 
1. Jangka waktu pemberian bea siswa Adalah 6 bulan sampai dengan 12 bulan 

atau sesuai ketentuan pemberi beasiswa 
2. Setelah berakhirnya periode pemberian beasiswa tersebut pada kesempatan 

berikutnya penerima dapat mengajukan permohonan perpanjangan 
beasiswa untuk periode berikutnya selama memenuhi ketentuan yang 
ditetapkan oleh pemberi beasiswa 

 
Pasal 48 

Penerima beasiswa 
 

1. Mahasiswa untuk mendapatkan beasiswa wajib melalui 
permohonan/ditunjuk dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Unmas 
Denpasar 

2. Mahasiswa yang berhak mengajukan permohonan Adalah : 
a. terdaftar pada semester yang sedang berjalan dengan melampirkan KTM 

yang sedang berlaku 



BUKU PANDUAN  KEMAHASISWAAN FH UNMAS DENPASAR 

 

47 

 

b. tidak sedang atau akan mengambil cuti akademik 
c. tidak terkena sanksi administrasi maupun sanksi lainnya 
d. tidak sedang menerima ikatan dinas atau beasiswa lainnya pada periode 

yang sama 
e. mengikuti prosedur dan syarat-syarat khusus yang ditentukan 

3. Penentuan calon penerima beasiswa didasarkan atas system nilai (skor) 
dengan pertimbangan : 

- unsur IP (indeks prestasi akademik) 
- kondisi social ekonomi orang tua/wali 
- partisipasi aktif dalam kegiatan kampus 

 
Pasal 49 

Kewajiban Penerima Beasiswa 
 

1. Menunjukkan perilaku yang baik menurut tata tertib yang berlaku di Unmas 
Denpasar 

2. Belajar dan berusaha meningkatkan prestasi akademik 
3. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan kampus baik diminta maupun 

tidak 
4. Mengembangkan loyalitas, dedikasi, dan rasa pengabdian kepada lembaga 

(Unmas Denpasar). 
 
 

BAB XI 
PEDOMAN PEMBERIAN SATUAN KREDIT EKSTRAKURIKULER (SKE) 

 
Pasal 50 

Pengertian 
 

Satuan kredit ekstra kurikuler (SKE) Adalah pengakuan dan penilaian kegiatan 
ekstrakurikuler mahasiswa yang diberikan atas partisipasinya. 
 

Pasal 51 
Tujuan 

Pemberian SKE bertujuan untuk : 
1. Memberikan penghargaan atas partisipasi mahasiswa dalam mengikuti 

dan mengembangkan kegiatan kemahasiswaan 
2. Meningkatkan prestasi mahasiswa dalam mengembangkan kegiatan 

kemahasiswaan sehingga terbentuk sikap mental dalam rangka 
menciptakan sarjana yang professional dan bertanggung jawab. 
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3. Meningkatkan rasa kebersamaan, persaudaraan, dan cinta kepada 
almamater 

 
Pasal 52 

Penerapan 
 

1. Setiap mahasiswa wajib memperoleh SKE minimal yaitu antara 10 – 16 
SKE, dan kepada fakultas diberi wewenang menentukan sesuai dengan 
situasi dan kondisi kegiatan di fakultas melalui Wakil Dekan Bidang 
Kemahasiswaan 

2. Untuk menjamin validitas jenis kegiatan dibuktikan dengan piagam 
penghargaan dan atau sertifikat atau surat keterangan dari penanggung 
jawab kegiatan 

3. Penentuan bobot SKE pada masing-masing komponen kegiatan, sanksi 
bagi mahasiswa yang tidak memenuhi SKE minimal dan jenis-jenis 
kegiatan yang belum ditentukan secara umum, tetapi ada dilaksanakan 
secara khusus di masing-masing prodi, pengaturannya diserahkan 
kepada fakultas bila ada hal-hal yang belum terselesaikan demi 
pencapaian tujuan SKE dapat mohon petunjuk Wakil Rektor Bidang 
Kemahasiswaan. 

4. SKE minimal yang harus dipenuhi oleh mahasiswa dapat dipergunakan 
sebagai prasyarat untuk mengikuti proses akademik sesuai yang telah 
ditentukan oleh masing-masing fakultas seperti ujian skripsi. 

 
Pasal 53 

Komponen/Bidang Kegiatan Yang dinilai 
1. Bidang penalaran dan keilmuan 
2. Bidang Bakat dan Minat 
3. Pengabdian pada Masyarakat 
4. Organisasi Kemahasiswaan 
5. Kesejahteraan 

 
Pasal 54 

Penyebaran pengumpulan SKE diusahakan meliputi semua bidang yang ada, 
dan diupayakan tidak mengelompok pada satu jenis kegiatan 
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BAB XII 
SANKSI 

 
Pasal 55 

1. Sanksi dapat diberikan kepada perorangan, organisasi, penanggung jawab 
organisasi/kepanitiaan. 

2. Sanksi diberikan atas tindakan atau perbuatan yang terbukti melanggar 
peraturan Unmas Denpasar, sehingga diharapkan tidak terjadi lagi 
pelanggaran oleh yang bersangkutan ataupun mahasiswa lain 

3. Jenis sanksi yang dijatuhkan tergantung dari jenis pelanggaran. 
 

Pasal 56 
1. Jenis-jenis sanksi, berdasarkan urutan dari yang paling ringan sampai yang 

paling berat : 
 

a. Sanksi-sanksi administrative terdiri dari : 
1) Teguran (lisan) 
2) Peringatan (tertulis) 
3) Penghentian sementara kegiatan organisasi; pencabutan 

ijin kegiatan 
4) Pencabutan fasilitas kegiatan dan pelayanan 

administrative 
5) Ganti rugi 
6) Pembubaran organisasi 

b. Sanksi-sanksi akademik terdiri dari : 
1) Peringatan (tertulis) 
2) Dikeluarkan dari kegiatan perkuliahan; 
3) Pengurangan nilai 
4) Pembatalan nilai dan dinyatakan tidak lulus 
5) Dikenakan status sebagai mahasiswa percobaan 
6) Penghentian sementara status sebagai mahasiswa 
7) Pencabutan status mahasiswa secara permanen 
 

2. Pengulangan pelanggaran baik yang telah dilakukan sendiri maupun yang 
telah dilakukan oleh orang lain dapat dikenai sanksi yang lebih berat. Jenis 
pelanggaran ini diancam dengan sanksi dikeluarkan dari Unmas Denpasar 

 
Pasal 57 

Unmas Denpasar dapat memberikan sanksi yang setinggi-tingginya berupa 
pencabutan status kepada mahasiswa secara permanen jika: 
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1. Terbukti melakukan pemalsuan 
2. Terbukti melakukan pelanggaran terhadap kegiatan akademik terutama 

joki baik di Unmas Denpasar maupun di luar Unmas Denpasar. 
3. Terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode kehormatan mahasiswa 

Unmas Denpasar berupa : 
a. Memaksa/menakut-nakuti/melawan/mengancam/mengintimidasi; 
b. Mengganggu secara langsung jalannya kegiatan Unmas Denpasar 

dengan cara kekerasan; 
c. Menghasut atau mengadu domba 
d. Melakukan pencurian 
e. Merusak barang/perlengkapan/gedung milik Unmas Denpasar 
f. Melakukan pembunuhan 
g. Menggunakan/mengedarkan obat-obatan terlarang (Narkotika 

sejenisnya) 
h. Menyalahgunakan senjata tajam yang mengakibatkan kecelakaan 

orang lain 
i. Membawa atau menggunakan senjata api tanpa ijin dari instansi 

terkait 
j. Melakukan tindakan asusila 
k. Melakukan perjudian 
l. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di Unmas 

Denpasar secara sistematis atau sengaja 
m. Melakukan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku di Negara 

Republik Indonesia. 
n. Melakukan perkelahian, penganiayaan dengan tangan kosong atau 

dengan menggunakan senjata ataupun menyuruh orang lain untuk 
memukul, menganiaya orang lain. 

o. Merusak nama baik Unmas Denpasar akibat tindakannya di dalam 
atau di luar kampus. 

 
Pasal 58 

Dalam menjatuhkan sanksi terhadap mahasiswa atau organisasi mahasiswa yang 
melakukan tindakan atau perbuatan pelanggaran terhadap 
ketentuan/peraturan/norma yang berlaku di Unmas Denpasar ditempuh 
prosedur sebagai berikut : 

1. Komisi Disiplin menerima laporan dari pejabat atau petugas yang 
berwenang atau anggota civitas akademika lainnya mengenai terjadinya 
pelanggaran terhadap peraturan, tata tertib atau norma yang berlaku baik 
secara lisan maupun tertulis. 
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2. Pemeriksaan, penelitian dan evaluasi terhadap laporan tersebut pada ayat 
1, dilakukan komisi Disiplin untuk membuktikan apakah laporan 
tersebut perlu diproses lebih lanjut atau tidak. 

3. Komisi Disiplin Tim Penyelesaian Pelanggaran setelah melakukan 
pemeriksaan, penelitian dan evaluasi adanya pelanggaran oleh 
mahasiswa yang bersangkutan dan yang terkait, dapat dipanggil untuk 
memberikan data dan informasi mengenai pelanggaran yang dilengkapi 
dengan Berita Acara Pemeriksaan. 

4. Komisi Disiplin dapat memberikan rekomendasi mengenai sanksi bagi 
pelaku pelanggaran yang disampaikan kepada Rapat Pimpinan Unmas 
Denpasar. 

5. Pengambilan keputusan oleh rapat Pimpinan Unmas Denpasar setelah 
mempertimbangkan rekomendasi dari Komisi Disiplin. 

6. Jika kasus pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa Unmas Denpasar 
baik di dalam maupun di luar kampus dan telah terbukti secara nyata 
serta telah diproses oleh lembaga peradilan atau kepolisian sesuai dengan 
peraturan dan perundang undangan yang berlaku, sanksi kepada 
mahasiswa baik perorangan, kelompok atau organisasi dapat diputuskan 
melalui rapat pimpinan tanpa lebih dahulu dilakukan pemeriksaan, 
penelitian dan evaluasi oleh Komisi DisiplinUntuk pelanggaran yang 
berkaitan dengan perkuliahan/ujian sanksi dapat dijatuhkan oleh dosen 
yang bertanggung jawab secara langsung sesuai dengan norma 
pendidikan yang berlaku di Unmas Denpasar. (Prosedur pemeriksaan 
dan prosedur jatuhnya sanksi berdasarkan jenis pelanggaran dapat 
dilihat pada bagan terlampir). 

 
BAB XIII 

PENUTUP 
 

Pasal 59 
1. Hal-hal yang lebih khusus dan untuk pelaksanaan ketentuan ini dapat 

dibuat lebih jelas dalam peraturan tingkat fakultas 
2. Perubahan dapat dilakukan bilamana dipandang perlu dan dilakukan 

atas usul civitas akademika melalui Rektor untuk mendapat 
pertimbangan Senat Unmas Denpasar 

3. Segala Peraturan dan ketentuan Unmas Denpasar yang mengatur hal-hal 
yang sama dan bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak 
berlaku lagi.   
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 Ditetapkan di : Denpasar 
 Pada Tanggal : 3 Agustus 2015 
 Rektor, 
 
 
 
  DR. Drs I Made Sukamerta, M.Pd. 
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LAMPIRAN. 
 
Lampiran :       1 

 
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR 

FAKULTAS HUKUM 
Sekretariat : Jln. Kamboja No. 11A Telp./Fax. (0361) 227019 Denpasar 

Website http://unmas.ac.id/ E-mail : info@unmas.ac.id  
 
 

SURAT - KETERANGAN 
BEBAS MENGUMPULKAN SKE 

Nomor : ........................................................ 
 

 Berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Pedoman 
Pengembangan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas 
Mahasaraswati Denpasar, mengenai satuan Kredit Extrakurikuler 
Mahasiswa, maka dengan ini kami menerangkan dengan sebenarnya 
bahwa saudara  : 
 
N a m a :  .................................................................  
No. Induk :  .................................................................  
Total SKE :  .................................................................  
 
Dinyatakan telah cukup untuk mengumpulkan akreditasi kegiatan yakni 
satuan kredit extrakurikuler (SKE) 
 Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan dapat dipergunakan 
dimana perlu. 
 Denpasar, .............................. 
  D e k a n 

 
 
 

 ( ...................................... ) 
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Lampiran  :    2 
 

 
 


