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KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI GARUT 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

Nomor: 186/ITG/A.1/A/X/2021 

 

Tentang: 

 

KEMAHASISWAAN DAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN 

INSTITUT TEKNOLOGI GARUT 

 

 

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI GARUT 

 
Menimbang  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengingat  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan 

Tinggi dan penyelenggaraan tugas-tugas pokok Institut 

Teknologi Garut diperlukan aturan-aturan yang menata, 

mengatur, dan mengelola tentang kehidupan kampus; 

2. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada butir (1) di 

atas, perlu dikeluarkan surat keputusan peraturan tentang 

kemahasiswaan dan organisasi kemahasiswaan di lingkungan 

Institut Teknologi Garut. 

 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional; 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 

tentang Pendidikan Tinggi; 

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 

2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan 

Pengelolaan Perguruan Tinggi; 

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi; 

5. Keputusan Ketua Badan Pengurus Yayasan Al 

Musaddadiyah Nomor 204/YAM/Pgr./Kep./VIII/2021 

tentang Statuta Institut Teknologi Garut; 

6. Keputusan Rektor Institut Teknologi Garut Nomor 

118/ITG/A.1/A/IX/2021 tentang Rencana Induk 

Pengembangan Institut Teknologi Garut Tahun 2021-2030; 

7. Keputusan Rektor Institut Teknologi Garut Nomor 

139/ITG/A.1/A/IX/2021 tentang Rencana Strategis Institut 

Teknologi Garut Tahun 2021-2035; 
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Memperhatikan  : 

 

8. Keputusan Rektor Institut Teknologi Garut Nomor 

148/ITG/A.1/A/X/2021 tentang Pedoman Akademik Institut 

Teknologi Garut. 

 

Keputusan Rapat Senat Institut Teknologi Garut tanggal 14 

Oktober 2021. 

 

 

MEMUTUSKAN 

 

Menetapkan 

Pertama  : 

 

 

 

 

Kedua   : 

 

 

Ketiga   : 

 

Memberlakukan peraturan kemahasiswaan dan organisasi 

kemahasiswaan Institut Teknologi Garut sebagaimana termaktub 

pada lampiran Surat Keputusan ini. 

 

Segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini 

dinyatakan tidak berlaku. 

 

Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dengan 

ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam 

keputusan ini, akan diubah / diperbaiki sebagaimana mestinya. 

 

 

 

 

 
 Ditetapkan di :   Garut 

Pada tanggal :   15 Oktober 2021 

 

Rektor, 

 

 

 

 

 

Dr. Hilmi Aulawi, S.T., M.T. 

NIDN. 0425127801 
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Lampiran Surat Keputusan  

Rektor Institut Teknologi Garut  

Nomor: 186/ITG/A.1/A/X/2021 

 

 

KEMAHASISWAAN DAN  

ORGANISASI KEMAHASISWAAN 

 

 

BAB I 

Kegiatan Mahasiswa di Perguruan Tinggi 

 

Pasal 1 

Kategori Kegiatan Kemahasiswaan 

 

Secara garis besar, kegiatan mahasiswa di ITG dikategorikan sebagai berikut: 

(a) Kegiatan intrakurikuler: kegiatan pendidikan yang terstruktur dan terjadwal serta 

diberikan SKS.  Kegiatan intrakurikuler ini antara lain meliputi perkuliahan, 

praktikum, ujian, kuliah lapangan, Kerja Praktek, yang umumnya bersifat wajib; 

(b) Kegiatan ekstrakurikuler: kegiatan kemahasiswaan untuk melengkapi kegiatan 

intrakurikuler dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yang 

dilaksanakan baik di dalam maupun di luar kampus perguruan tinggi namun tidak 

dimaksudkan untuk mendapatkan SKS. 

 

 

Pasal 2 

Lingkup Kegiatan Kemahasiswaan 

 

Lingkup kegiatan kemahasiswaan meliputi:: 

(a) Penalaran dan keilmuan, yaitu kebutuhan pokok untuk mengembangkan penalaran 

dan keilmuan merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi sesuai dengan tugas 

utamanya sebagai seorang mahasiswa yang sedang menuntut ilmu di perguruan 

tinggi.   Pemenuhan kebutuhan pokok ini dapat dipenuhi melalui kegiatan intra 

kurikuler seperti dalam perkuliahan dan pelatihan, dan dilengkapi dengan kegiatan 

penalaran dan keilmuan ekstra kurikuler seperti forum akademik yakni studium 

generale, simposium, seminar, lomba karya ilmiah, dan sebagainya. 

(b) Minat dan kegemaran, yaitu kebutuhan pokok pengembangan minat dan kegemaran 

baik dalam rangka peningkatan keterampilan, peningkatan apresiasi dan peningkatan 

kesegaran jasmani dapat dipenuhi antara lain melalui kegiatan olahraga, kesenian, 

penerbitan kampus, pramuka kampus, dan sebagainya. 

(c) Kesejahteraan mahasiswa, yaitu kebutuhan pokok untuk memenuhi kesejahteraan 

jasmani dan rohani mahasiswa sehingga memungkinkan para mahasiswa dapat 

menyelesaikan studinya dengan hasil yang bermutu dan dalam jangka waktu yang 

tepat, antara lain dapat dipenuhi melalui pemberian beasiswa, koperasi mahasiswa, 

kegiatan kerohanian, dan sebagainya. 

(d) Bhakti (dan kepekaan) sosial mahasiswa, yaitu dalam rangka pengembangan dan 

aktualisasi diri, mahasiswa juga melaksanakan bhakti sosial/ pengabdian kepada 
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masyarakat serta menyalurkan aspirasi mahasiswa antara lain melalui kegiatan bhakti 

sosial Mahasiswa, penyuluhan, khitanan masal, dan sebagainya. 

 

 

BAB II 

Organisasi Kemahasiswaan 

 

Pasal 3 

Organisasi Kemahasiswaan di Dalam (Intra) Perguruan Tinggi 

 

Sebagai wahana dan sarana untuk menampung kegiatan ekstra kurikuler, disusunlah 

organisasi kemahasiswaan. Organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi 

diselenggarakan dengan prinsip dari oleh dan untuk mahasiswa, yang garis besarnya 

sebagai berikut: 

(a) Organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi merupakan wahana dan sarana 

pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan 

kecendekiawanan serta integritas kepribadian mahasiswa; 

(b) Organisasi kemahasiswaan tersebut juga merupakan wadah pengembangan kegiatan 

ekstrakurikuler mahasiswa di perguruan tinggi yang meliputi pengembangan 

penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran serta upaya perbaikan kesejahteraan 

mahasiswa di perguruan tinggi dan bhakti sosial mahasiswa kepada masyarakat di 

sekitarnya; 

(c) Pada tingkat perguruan tinggi himpunan mahasiswa terdiri Badan Eksekutif 

Mahasiswa (BEM), Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) dan Unit Kegiatan 

Mahasiswa (UKM). BEM dan BPM merupakan wadah yang bersifat normatif dan 

representatif, sedang UKM lebih operatif dalam menyalurkan minat dan kegemaran 

serta kesejahteraan mahasiswa di perguruan tinggi. Pada tingkat program studi 

terdapat Himpunan Mahasiswa program studi yang lebih berkaitan dengan 

pengembangan penalaran mahasiswa. 

 

 

Pasal 4 

Hakikat dan ciri Organisasi Kemahasiswaan 

 

Organisasi dan kelembagaan di perguruan tinggi sudah barang tentu memiliki ciri-ciri 

khusus, sesuai dengan hakekat, ciri dan misinya: 

(a) Terbuka, lentur/ fleksibel, dan memiliki otonomi (dalam keilmuan dan 

pengelolaannya); 

(b) Lebih banyak tradisi dari pada regulasi; 

(c) Hubungan antara pimpinan perguruan tinggi dengan civitas akademika tidak 

didasarkan pada atasan dan bawahan, tetapi berdasarkan kesejawatan / kemitraan; 

(d) Tidak mengadakan pembagian kekuasaan seperti yang lazim dalam masyarakat 

politik berdasarkan "trias politika" yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, tetapi 

lebih mendasarkan pada Tridharma Perguruan Tinggi, dengan tujuan dan misinya 

yang khusus. 
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Pasal 5 

Organisasi Kemahasiswaan Ekstra-Universiter 

 

Organisasi mahasiswa ekstra-universiter adalah organisasi mahasiswa yang 

berkedudukan di luar kampus dan pengembangannya menjadi tanggung jawab 

Kementerian Dalam Negeri.  

 

 

BAB III 

Mahasiswa Sebagai Warga Negara dan Kehidupan di Luar Kampus 

 

Pasal 6 

Mahasiswa sebagai Warga Negara 

 

 Sebagai bagian dari warga negara, mahasiswa berkewajiban untuk senantiasa patuh 

terhadap peraturan yang berlaku di Indonesia, berperan aktif dalam pembangunan sesuai 

kapasitas dan kemampuannya, serta menjaga persatuan, kesatuan dan membela negara 

dari berbagai ancaman baik dari dalam maupun dari luar. 

 

 

Pasal 7 

Mahasiswa sebagai  Masyarakat Bangsa 

 

Masyarakat bangsa, terdiri dari berbagai bidang kehidupan. Di samping masyarakat 

ilmiah, dikenal masyarakat politik, masyarakat seniman, masyarakat keagamaan, 

masyarakat industri, dan lain-lain.  Setiap masyarakat memiliki nilai, norma dan etika 

serta peraturan sendiri untuk dapat menjaga kelangsungan hidupnya. Mahasiswa 

sesungguhnya memiliki dimensi yang luas. Di samping sebagai anggota civitas 

akademika (dimensi ilmiah), mahasiswa juga memiliki dimensi kepemudaan dan dimensi 

politik. Oleh sebab itu secara pribadi, seorang mahasiswa dapat terlibat dalam organisasi 

kepemudaan dan politik. Dengan demikian jelaslah bahwa mahasiswa sebagai individu 

tidak dibatasi untuk mengembangkan dirinya, mencari pengalaman hidup di luar kampus. 

Namun tidak dapat dibenarkan bila seorang mahasiswa ingin menerapkan nilai-nilai, 

norma-norma dan etika yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku di  perguruan 

tinggi. 

Selanjutnya perlu diingat pula bahwa setiap bangsa memiliki kebudayaan, sistem nilai 

yang menjadi dasar bagi upaya pendidikannya. Maka bagi bangsa Indonesia jelaslah 

bahwa sistem pendidikan nasionalnya berdasarkan pada Pancasila yang merupakan 

ideologi negara yang telah disepakti bersama. Ini berarti pula bahwa pendidikan tinggi di 

Indonesia di samping melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, juga sebagai 

instrumen nasional yang kerwajiban menyukseskan pembangunan bangsanya.  
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BAB IV 

Penutup 

 

Pasal 8 

 

Penyelenggaraan perguruan tinggi di Indonesia yang mengacu pada tujuan 

pendidikan nasional sebagai pedoman penyelenggaraannya telah menetapkan 

kegiatan kurikuler wajib ditekuni oleh seluruh mahasiswa melalui kurikulum 

program studi masing-masing, sedangkan kegiatan ekstrakurikuler dapat dipilih 

sesuai dengan minat dan kegemaran mahasiswa masing-masing. Diharapkan 

mahasiswa benar-benar mengikuti dengan sebaik-baiknya seluruh kegiatan kurikuler 

dan memilih secara tepat kegiatan ekstrakurikuler untuk melengkapi dirinya, maka 

diharapkan dapat berkembang menjadi insan cendekiawan yang mandiri, sesuai 

dengan tujuan pendidikan nasional dan cita-cita para mahasiswa yang bersangkutan. 
 

 
 

 

 

 Ditetapkan di :   Garut 

Pada tanggal :   15 Oktober 2021 

 

Rektor, 

 

 

 

 

 

Dr. Hilmi Aulawi, S.T., M.T. 

NIDN. 0425127801 
 


