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BAB III
 

KEMAHASISWAAN
 

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
 

3.1. SEJARAH PERKEMBANGAN KEMAHASISWAAN 

3.1.1. Sejarah Awal 

Sekolah Tinggi Islam (STI) yang dibuka di Jakarta 

pada tanggal 27 rajab 1364 H (8' Juli 1945) sampai 

kepindahannya dan diresmikan kembali di Yogyakarta pada 

27 rajab 1365 H (10 April 1946) tidak mempunyai 

organisasi-organisasi mahasiswa. Pembinaan mahasiswa pada 

waktu itu hanya dilakukan melalui perkuliahan. Namun 

setelah diresmikan kembali di Yogyakarta pada tabun 1946 

itu di STI dibentuk senat mahasiswa sebagai organisasi 

mahasiswa intra universiter. 

Pada tanggal 5 Februari 1947 berdirilah organisasi 

mahasiswa Islam yang diberi nama Himpunan Mahasiswa Islam 

(HM1) yan~ didirikan oleh rnahasiswa-mahasiswu STI. 

didirikan di Kampus STI pada jam kuliah. HMI merupakan 

organisasi ekstra universiter yang terbesar dan sangat 

berpengaruh di Indonesia dan dalam sejarah kemahasiswaan 

tercatat bahwa HMI merupakan organisasi yang cukup 

dikenal masyarakat awarn. organisasi sosial politik maupun 

pemerintah. 

Setelah UII diresmikan sebagai penjelmaan baru dari 

STI pada tanggal 27 Rajab 1367 H (10 maret 1948) maka 

organisasi mahasiswa intra yang ada pada tingkat 

universitas masih berupa Senat Mahasiswa. Karena UII 
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dari empat fakultas dan satu kelas pendahuluan maka untuk 

tiap fakultas dibentuk komisariat Senat Mahasiswa, pada 

kelas pendahuluan tidak dibentuk organisasi. 

Secara resmi Keluarga Mahasiswa (KM) UII sebagai 

organisasi intra universiter didirikan pada tanggal 21 

September 1950 dengan Senat Mahasiswa sebagai organisasi 

induk tingkat universitas. Pada awal 1954 mulai dirasakan 

bahwa tata kerja dan struktur orgqnisasi seperti itu 

kurang efektif, sebab adanya komisariat-komisariat 

sebagai pembantu Senat mahasiswa pada tiap fakultas 

menyebabkan ruang lingkup kegiatan Keluarga Mahasiswa 

pada tingkat fakultas terlalu sempit dan kurang berdaya 

guna dan berhasil guna. 

Pada tanggal 29 Agustus 1954 Keluarga Mahasiswa UII 

mengadakan Musyawarah Besai yang dihadiri oleh mahasiswa 

dari tiap fakultas dan siswa kelas pendahuluan. 

Musyawarah tersebut menghasilkan keputusan mendasar 

berupa adanya reorganisasi dan konsolidasi melalui 

perubahan anggaran dasar pengorganisasi Keluarga 

Mahasiswa UII diselenggarakan sebagai berikut 

- Organisasi Keluarga Mahasiswa pada tiap Fakultas 

disebut Senat Mahasiswa 

- Untuk Kelas Pendahuluan dibentuk Keluarga Siswa 

yang disebut Komisariat 

- Pada tingkat universitas dibentuk Badan Koordinasi 

yang mengkoordinir pimpinan mahasiswa di masing

masing fakultas serta komisaris-komisaris pada 

kelas Pendahuluan, Badan Koordinasi tersebut 
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bernama Dewan Mahasiswa. 

Anggota Dewan Mahasiswa UII (pengurus) terdiri dari 

Pimpinan Senat Mahasiswa dan Komisaris kelas pendahuluan 

dan Ketua Umum Dewan Mahasiswa dipilih Iangsung oleh 

rapat anggota. 

3.1.2. Pemerintahan Mahasiswa di UII 

Perkembangan kemahasiswaan UII selanjutnya, pada 

tahun 1967, di Iingkungan Keluarga Mahasiswa UII diben

tuklah badan Iegislatif mahasiswa baik untuk tingkat 

universitas maupun tingkat fakultas. Badan Iegislatif 

yang merupakan Iembaga mahasiswa tertinggi dan memegang 

kedaulatan mahasiswa dalam Student Government (pemerin

tahan mahasiswa) itu disebut Majelis Permusyawaratan 

Mahasiswa (MPM) pada tingkat universitas, sedangkan untuk 

tingkat fakultas disebut Dewan Perwakilan Mahasiswa 

(DPM). Menurut beberapa kalangan, MPM-UII merupakan yang 

pertama berdiri di perguruan tinggi rli seluruh Indonesia. 

Dengan adanya Iembaga-Iembaga baru tersebut terbukti 

bahwa Keluarga Mahasiswa UII memakai sistem demokrasi 

tidak Iangsung atau demokrasi perwakilan, sehingga 

mahasiswa tidak Iagi secara Iangsung memilih dan meminta 

pertanggung jawaban Ketua Dewan Mahasiswa atau Senat 

Mahasiswa. Kehendak mahasiswa untuk mene~tukan haluan 

Keluarga Mahasiswa disalurkan kepada wakil-wakilnya yang 

duduk di dalam MPM dan DPM. Anggota-anggota Iembaga 

Iegislatif (MPM dan DPM) ini dipilih secara langsung oleh 
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mahasiswa UII melalui Pemilu Mahasiswa. Kemudian anggota

anggota terpilih tersebut bersidang ·untuk membentuk 

pengurus MPM/DPM serta memilih mandataris MPM (Ketua 

Dewan Mahasiswa) pada tingkat universitas dan memilih 

mandataris DPM (Ketua Senat Mahasiswa) pada tingkat 

fakultas. 

Pada tahun 1978 Menteri P & K Dr. Daoed Joesuf 

mengeluarkan konsepnya mengenai Normalisasi Kehidupan 

Kampus (NKK). NKK dimaksudkan sebagai alternatif baru 

dalam ketatalaksanaan lembaga kemahasiswaan di setiap 

perguruan tinggi tersebut disampaikan Menteri P & K 

dengan Surat Keputusan No. 0156/U/1978 tanggal 19 April 

1978. Kemudian disusul dengan Instruksi Dirjen Dikti pada 

tanggal 17 Mei 1978 dengan Instruksi No. 002/DJ/inst/1978 

yang pada pokoknya berisi perintah untuk menata kembali 

lembaga-lembaga kemahasiswaan di Perguruan Tinggi sesuai 

rlengRn perlnmRn NKK. Bagi lIlT yRng bernaung di bawah 

Departemen P & K kebijaksanaan tersebut merupakan 

perintah yang tak dapat ditolak, terlebih setelah datang 

surat dari Kopertis Wilayah IV No. 550/K.IV/Adku/VIII/78 

dan No. 684/K.IV/Adku/X/1978 yang merupakan desakan

desakan untuk melaksanakannya. 

Pada tanggal 31 Oktober 1978 Rektor UII mengeluarkan 

Surat Keputusan No. 718/B.VI/1978 tentang pelaksanaan NKK 

di UII. Hasil akhir dari perintah Rektor tersebut adalah 

hilangnya nama MPM dan Dewan Mahasiswa secara formal 

sebagai lembaga kemahasiswaan. Sebagai gantinya muncullah 

Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK) dan Koordinasi Unit 
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Aktiva (KUA). BKK UII secara formal diketuai oleh PR III 

UII beranggotakan para PO III dari semua fakultas ditam

bah dengan tokoh-tokoh mahasiswa yang diambil berdasarkan 

pemilu mahasiswa, tetapi secara operasional BKK-UII 

merupakan modifikasi dari sistem MPM-UII dengan BKK NKK 

sebab dalam praktek anggota-anggota BKK hasil Pemilu 

Mahasiswa membentuk pengurus dan memilih ketua di antara 

mereka melalui musyawarah anggota, ketua terpilih adalah 

Ketua BKK-UII secara operasional. Kalau BKK adalah lemba

ga legislatif maka KUA adalah lembaga eksekutif yang 

mengkoordinir unit-unit kegiatan mahasiswa dan ketuanya 

adalah mandataris BKK. Pada tingkat fakultas, badan 

legislatif adalah Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) yang 

sebelum NKK adalah OPM, sedangkan lembaga eksekutifnya 

adalah tetap Senat Mahasiswa yang ketuanya adalah manda

taris BPM. Oengan modifikasi seperti di atas maka peneri

maan NKK-BKK di UII dapat diterjemahkan dengan baik dan 

konsep Student Government masih dapat berjalan di UII. 

Pada tahun 1990 muncul lagi aturan mengenai 

organisasi kemahasiswaan dari Mendikbud yang merupakan 

keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia No. 0457/U/199 tentang Pedoman Umum Organisasi 

Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi. Adanya aturan tersebut 

lembaga kemahasiswaan UII belum dapat menerimanya dan 

organisasi tetap berjalan seperti sebelumnya. 
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3.1.3. Unit-unit Kegiatan Kemahasiswaan Lain 

Di lingkungan Keluarga Mahasiswa UII dikenal unit-

unit kegiatan kernahasiswaan yang lain seperti Lembaga 

Pers Mahasiswa, Resimen Mahasiswa, Mahasiswa Pecinta Alam 

rnaupun Koperasi Mahasiswa. 

a.	 Lembaga Pers Mahasiswa 

Lembaga Pers Mahasiswa didirikan pada tanggal 11 

Maret tahun 1967 dan menerbitkan maj alah 

Muhibbah. Dalam perjalanan sejarahnya Muhibbah 

pernah melalui tiga lembaga sebagai pengelolanya. 

Mula-mula Badan Penerbit maj alah Muhibbah, 

kemudian diarnbil alih oleh Dewan Mahasiswa dan 

akhir menjadi lernbaga otonom Lembaga Pers 

Mahasiswa CLPM) UII. Muhibbah pernah dibreidel 

pada tahun 1978 dan terbit kembali tahun 1980, 

tetapi akhirnya pada tanggal 6 Desember 1982 

keluar SK Menteri Penerangan RI No. 04/SK/DITJEN 

PPG/K/1982 yang berisi pembatalan Surat Tanda 

Terdaftar CSTT) Muhibbah. Dan sejak Mei 1983 LPM 

UII menerbitkan majalah baru dengan nama Hirnmah 

sampai sekarang. 

b. Mahasiswa Pecinta Alam 

Mahasiswa Pecinta Alam CMapala) Unisi lahir di 

UII sebagai satu unit kegiatan pada tanggal 3 

Juli 197. Sekarang Mapala Unisi telah menjadi 

lembaga otonom di dalam keluarga Mahasiswa UII. 

c. Resimen Mahasiswa 

Resimen Mahasiswa UII lahir pada tahun 1978 yang 
I 

I 
I 
! 
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dipelopori oleh beberapa mahasiswa dan masih 

berjalan dengan baik sampai sekarang merupakan 

Resimen Mahasiswa Yogyakarta Batalyon VIII. 

d.	 Koperasi Mahasiswa 

Koperasi Mahasiswa UII lahir pada tahun 1982 

dengan nama Koperasi Mahasiswa (KOPMA) Darussalam 

sebagai lembaga otonom pada Keluarga Mahasiswa 

UII. Tetapi KOPMA Darussalam ini terhenti 

kegiatannya sekitar tahun 1985 sampai sekarang. 

3.1.4. Arti Penting Kemahasiswaan UII 

Sejarah kemahasiswaan UII berjalan sepanjang sejarah 

pertumbuhan dan perkembangan STI dan UrI serta berkembang 

sesuai dengan situasi dan kondisi sosial politik 

Indonesia. 

Sejak berdirinya STI pada tahun 1945 sudah dihayati 

di kalangan warga civitas academica institusi ini arti 

pendapat para ahli bahwa : 

"Mahasiswa yang ideal adalah mahasiswa yang bukan 
hanya . menutup diri di balik tembok kampus bersama 
buku-bukunya melainkan mereka yang tidak menutup 
mat a terhadap kenyataan-kenyataan yang ada di dalam 
tubuh kampus dan masyarakat sirta berusaha untuk 
mengembangkannya dengan baik". 

Oleh karena itu sejak awal sejarab ~mahasiswaan di lill 

mencerminkan adanya konsistensi kegiatan kurikuler dan 

ekstra kurikuler ~~ bersama-sama. 

1.Dahlan Thaib SH, 5Windu UII : Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Universitas Islam Indonesia 
Yoqyakarta 1945-1984, Liberty Offset, Yogyakarta, 1984, halaman 318. 

1
I 
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Karena begitu bergairahnya dunia kemahasiswaan UII 

pernah muncul spekulasi bahwa sejarah kebesaran UII 

adalah karena mahasiswanya, tidak seperti kampus besar 

lainnya di mana mahasiswa justru besar oleh kampusnya. 2 

Adanya perhatian, dorongan dan bantuan universitas 

terhadap lembaga-Iembaga kemahasiswaan menunjukkan bahwa 

penghayatan akan arti organisasi mahasiswa di lingkungan 

UII sudah cukup tinggi. Dengan rumusan sederhana orga

nisasi a~ lembaga kemahasiswaan UlL hisa dikatakan 

bertujuan mendidik mahasiswa ~ terampiL ~organisasi 

atas dasar tanggung jawab dan taqwa yang diikuti oleh 

kebiasaan berdarma bakti pada masyarakat sesuai dengan 

pesan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

3.2.	 PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS 

ISLAM INDONESIA 3 

3.2.1. Pola Pembinaan Mahasiswa 

Universitas Islam Indonesia sebagai lembaga pendi

dikan tinggi di Indonesia mempunyai arahan untuk melaksa

nakan proses pengembangan dan pembinaan mahasiswa yang 

berbentuk Pola Pembinaan Mahasiswa dan Alumni (BPMA). 

Upaya pembinaan mahasiswa UIr memiliki dasar kuat 

baik menurut peraturan perundangan maupun menurut 

pertimbangan keseluruhan usaha dalam pendidikan di UrI 

2. Ibid ., halaman 319.
 

3.Berdasar~an : Pola PembinaanMahasiswa (Polbinmawal Universitas Islam Indonesia, BPMA UII, Yogyaiarta,
 
1986. 
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untuk mencapai tujuan UII. Sedangkan dalam arti sempit 

pembinaan mahasiswa berarti keseluruhan usaha pendidikan 

di UII di luar kegiatan-kegiatan administratif akademik 

kurikuler yang dikoordinasi oleh aparat bidang 

kemahasiswaan. 

Maksud dan tujuan diterapkannya Pola Pembinaan 

Mahasiswa adalah untuk memberikan arah bagi pembinaan 

mahasiswa UII agar dapat diwujudkan keadaan yang diingin 

kan secara bertahap yakni mendidik Q~ muslim intelek 

~ setia ~~ nilai Islam. PanQasila dan UliQ ~. 

Dalam tahap sekarang ini Pola Pembinaan Mahasiswa UII 

bertujuan ikut memantapkan konsolidasi Wawasan Almamater 

bagi Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan sebagai 

kebijaksanaan Nasional. 

iPola Pembinaan Mahasiswa UII disusun berdasarkan 
II 
]r. 

akidah Islam dengan landasan idiil Pancasila, landasan 

konstutional UUD 1945, GBHN, Undang-Undang, Peraturan-

Pemerintah, Kepres, SK Mendikbud, Kaedah Dasar Badan 

Wakaf UII dan Statuta UII. 

3.2.2. Pelaksanaan Pola Pembinaan Mahasiswa 

Mu~lim intelektual yang akan dicetak UII adalah 

insan akademis yang mempunyai ciri-ciri 

1. Bertaqwa kepada Allah SWT 

2. Berbudi luhur dan ikhlas sepanjang ajaran Islam 

3. Setia pada Pancasila dan UUD 1945 

4. Mempunyai keinsyafan bertanggung jawab tentang 
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kesejahteraan masyarakat 

5.	 Berilmu amaliah dan beramal ilmiah, kreatif dan 

dinamis serta mempunyai semangat dan jiwa 

kerakyatan. 

Bertolak dari ide tentang ciri-ciri insan akademik 

tersebut maka pembinaan mahasiswa merupakan upaya strate

gis dalam konteksnya dengan tujuan UII. Upaya pembinaan 

tersebut terbagi ke dalam sembilan jalur meliputi : 

1.	 Ketaqwaan kepada Allah SWT 

2.	 Kemampuan intelektual (kecerdasan) 

3.	 Kepemimpinan dan ketrampilan 

4.	 Kesegaran jasmani dan daya kreasi 

5.	 Pengabdian Masyarakat 

6.	 Kepribadian dan budi pekerti 

7.	 Semangat kebangsaan dan cinta tanah air 

8.	 Rasa Cinta Almamater 

9.	 Penciptoan iklim yang sohat dan kesej8htAr~an 

mahasiswa. 

3.2.3. Pelaksana Pola Pembinaan Mahasiswa 

Berdasarkan ketentuan-ketentuan statuter maka 

aktivita pembinaan mahasiswa UII dikoordinasikan oleh 

Pembantu Rektor III sebagai Wakil Rektor dan untuk 

tingkat Fakultas didelegasikan kepada Pembantu Dekan III 

sebagai Wakil Dekan. Tetapi untuk teknis operasional 

pelaksanaan seluruh aktivita pembinaan dilakukan melalui 

dua jalur : 

(.' 

Ii 
l',I 

-' 
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a.	 Jalur Universitas 

Bagian yang langsung diprogramkan dan 

dioperasikan oleh Universitas melalui Badan 

Pengembangan Mahasiswa dan Alumni (BPMA) (lembaga 

di bawah Pembantu Rektor III UII). Penanganan 

pada jalur Universitas ini lebih menekankan pada 

tata administratif dari aktivita kemahasiswaan 

dalam hubungannya dengan fasilitas-fasilitas yang 

harusdisediakan oleh Universitas. (lihat Gambar 

III.1) 

b.	 Jalur Lembaga Kemahasiswaan 

Aktivita yang diprogramkan dan dilaksanakan oleh 

lembaga kemahasiswaan. Lembaga kemahasiswaan di 

UII terdiri dari Badan Koordinasi Kemahasiswaan 

Kordinator Unit Aktivn (BKK KUA), Lembaga Per5 

Mahasiswa (LPM), Mahasiswa,Pecinta Alam (Mapala), 

Resimen Mahasiswa (Menwa) dan Koperasi Mahasiswa 

(Kopma) untuk tingkat universitas serta Badan 

Perwnkilan Mnhnoiswa (BPM), Senat Mahasiswa 

(Serna), Lembaga Pers Mahasiswa (LPMF) dan Himpu

nan Mahasiswa Jurusan (HMJ) untuk tingkat fakul

tas yang kesemuanya merupakan kesatuan organisasi 

Keluarga Mahasiswa UII. Unit-unit kegiatan kema

hasiswaan dibentuk di lingkungan UII melalui 

bidang garap yang relevan dengan sembilan jalur 

pembinaan mahasiswa (lihat Gambar III.2). 

------' 
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3.3. KELUARGA MAHASISWA UII 4 

Organisasi Mahasiswa Islam Indonesia bernama 

Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (KM UII) 

yang berkedudukan di Universitas Islam Indonesia 

merupakan organisasi mahasiswa intra universitas yang 

berazaskan Islam dan falsafah Pancasila. 

Keluarga Mahasiswa UII mempunyai Peraturan Dasar dan 

Peraturan Rumah Tangga sebagaimana yang telah ditetapkan 

oleh lembaga legislatif mahasiswa tingkat universitas 

Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK). Peraturan Dasar dan 

Peraturan Rumah Tangga ini berguna untuk menyelesaikan 

segala kegiatan dan menjaga kesinambungan serta dinamika 

kehidupan kampus Universitas Islam Indonesia. 

3.3.1. Tujuan dan Usaha Keluarga Mahasiswa UII 

Keluarga Mahasiswa (KM) UII mempunyai tujuan yaitu 

terbentuknya cendekiawan muslim yang bertaqwa. berakhlak. 

cakap. ikhlas. kritis dan bertanggung jawab terhadap 

kesejahteraan dan peradaban umat manusia yang diridhoi 

Allah SWT. 

Dalam mencapai tujuan tersebut maka dilakukan usaha 

untuk : 

a.	 Membangun kepribadian Muslim ~ arah yang sempur

na melalui Pendidikan Tinggi dan Kemahasiswaan. 

b.	 Menggali potensi kreatif dan mengembangkan 

4.Berdasarkan : Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (PD PRT) KM UII beserta Ketetapan-ketetapan 
BKK UII, Yogyakarta, 1991. 
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pemikiran serta penalaran mahasiswa, guna mengabdi 

kepada kepentingan umat manusia dalam semua aspek 

kehidupan. 

c.	 Menampung, mengarahkan dan menyalurkan minat dan 

bakat mahasiswa yang mendukung tujuan organisasi. 

d.	 Mengembangkan usaha-usaha lain yang sesuai dengan 

sifat dasar dan tujuan organisasi. 

Untuk mewujudkan tujuan tersebut KM UII mempunyai 

pedoman penjabaran semua kegiatan yang berupa Garis-garis 

Besar Haluan Mahasiswa (GBHM). GBHM ini merupakan program 

jangka panjang dari KM UII yang dilaksanakan dengan 

tahap-tahap tertentu yang berfungsi untuk melanjutkan 

proses dinamika dan suasana yang dialogis serta situasi 

yang kondusif. GBHM ini sesuai dengan aspirasi mahasiswa 

dan masyarakat pada umumnya untuk dipedomani dan 

dilaksanakan dalam kehidupan kemahasiswaan dan 

bermasyarakat yang berdasarkan nilai-nilai Islam. 

3.3.2.	 Lembaga dan Struktur Organisasi Keluarga Mahasiswa 

UII 

Sesuai dengan konsep Student Government (Pemerinta

han Mahasiswa), KM UII mempunyai ciri organisasi Lembaga 

Kemahasiswaan yang khusus dengan adanya Lembaga legisla

tif (lembaga tertinggi) dan lembaga eksekutif (lembaga 

tinggi) untuk tingkat universitas maupun fakultas serta 

lembaga-lembaga khusus. Adapun lembaga-lembaga kemahasis
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waan untuk tingkat pusat (universitas) tersebut 
~ 

adalah 

(lihat Gambar 111.2) : 

a.	 Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK) 

Merupakan Lembaga Kemahasiswaan tertinggi di 

tingkat Universitas. Anggota BKK terdiri dari 

wakil-wakil mahasiswa yang dipilih melalui 

Pemilihan Umum dan Ketua-ketua BPM di lingkungan 

UII sebagai ex officio dengan masa jabatan 18 

bulan. Pengurus Inti BKK terdiri dari Ketua, 

Wakil Ketua, Sekretaris Jendral dan Wakil 

Sekretaris jendral dengan keanggotaan lain 

meliputi 

- Komisi I Aparat dan intern 

- Komisis II Ekstern 

- Komisi III Sosial Budaya 

- Komisi IV Pengembangan dan Penalaran 

- Komisi V Keuangan dan Administrasi 

b.	 Koordinator Unit Aktivita (KUA) 

Merupakan lembaga tinggi kemahasiswaan di tingkat 

Universitas. KUA dibentuk oleh BKK dan dipimpin 

oleh seorang Mandataris BKK sebagai Ketua Umum. 

Kepengurusan BKK-KUA terdiri dari : Ketua Umum, 

Sekretaris Umum, Sekretaris I-V, Bendahara Umum , 

Bendahara I-V, Kabid (Kepala Bidang) Intern, 

Kabid Ekstern, Kabid Budaya, Kabid Pengembangan, 

Kabid Keputrian, serta departemen-departemen yang 

dipimpin oleh koordinator meliputi : 
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- Departemen Intern
 

- Departemen Aparat
 

- Departemen Ekstern
 

- Departemen Pengabdian Masyarakat
 

- Departemen Kebudayaan
 

- Departemen Olah Rga
 

- Departemen Keputrian
 

- Departemen Sosial Kemasyarakatan
 

- Departemen Studi Pengembangan Mahasiswa
 

- Departemen Studi Pengembangan Strategis
 

c.	 Lembaga Pers Mahasiswa 

Merupakan lembaga khusus kemahasiswaan di tingkat 

Universitas. Keanggotaan LPM UII diatur dalam 

Peraturan Rumah Tangganya dan dipilih melalui 

musyawarah anggota untuk mas a jabatan 18 bulan 

untuk kemudian disyahkan oleh BKK. Susunan 

pengurus LPM UII "Himmah" adalah Pemimpin Umum, 

Wakil Pemimpin Umum, Sekretaris Umum, Wakil 

Sekretaris Umum, Bendahara Umum, Pemimpin Redaksi 

dan Wakil Pemimpin Redaksi serta keanggotaan lain 

meliputi: 

- Redaktur Pelaksana 

- Staf Redaksi 

- Artistik dan Rancang Grafis 

- Bidang Kader dan Pengembangan 

- Bidang Dokumentasi dan Perpustakaan 

- Bidang Sirkulasi Usaha dan Iklan 

Ii 
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d. Mahasiswa Pecinta Alam (Mapala) 

Merupakan lembaga khusus kemahasiswaan di tingkat 

Universitas. Keanggotaan Mapala UII diatur dalam 

Peraturan Rumah Tangganya dan dipilih melalui 

musyawarah anggota untuk mas a jabatan 18 bulan 

untuk kemudian disyahkan oleh BKK. Susunan 

pengurus Mapala "Unisi" adalah: Ketua, Wakil 

Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara 

dan Wakil Bendahara serta bidang-bidang yang 

dipimpin oleh Kepala Bidang meliputi:
 

- Bidang Penelitian dan Pengembangan
 

- Bidang Pembinaan Anggota
 

- Bidang Hubungan Masyarakat
 

- Bidang Logistik
 

- Bidang Pengabdian Masyarakat
 

e.	 Resimen Mahasiswa (Menwa) 

Merupakan lembaga khusus di tingkat Universitas 

yang secara struktural dibawahi langsung oleh 

Kepala Markas Distrik Pertahanan Sipil (Kamatrik) 

UII dan secara administratif di bawah BKK. 

Keanggotaan Resimen Mahasiswa diatur tersendiri 

menurut sistem organisasinya. Susunan pengurus 

Menwa adalah : Komandan Batalyon, Wakil Dan-Yon, 

Kepala Staf I - VII untuk pelaksana bidang kegia

tan, serta komandan-komandan untuk Kompi Markas, 

Provost, Kesekretariatan, Peleton dan Regu. 

f.	 Koperasi Mahasiswa (Kopma) 

Merupakan badan usaha yang dikelola oleh 

I· 
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mahasiswa. Keanggotaan Kopma diatur dalam 

Peraturan Rumah Tangganya dan dipilih melalui 

musyawarah anggota untuk masa jabatan 18 bulan. 

Mengingat kegiatan Kopma yang vakum sejak tahun 

1985 maka belum ada struktur kepengurusan yang 

baku. 

Adapun untuk Lembaga Kemahasiswaan tingkat fakultas 

adalah sebagai berikut 

a.	 Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) 

Merupakan lembaga kemahasiswaan tertinggi tingkat 

fakultas. Anggota BPM dipilih melalui Pemilihan 

Umum pada masing-masing fakultas untuk 1 periode 

selama 18 bu Ian. Susunan kepengurusannya 

mengikuti BKK sebagai lembaga legislatif 

kemahasiswaan UII. 

b.	 Senat Mahasiswa 

Merupakan lembaga tinggi kemahasiswaan di tingkat 

fakultas. Senat Mahasiswa dibentuk oleh BPM dan 

dipimpin oleh seorang mandataris BPM sebagai 

Ketua Senat. Kepengurusan Senat Mahasiswa menye

suaikan kondisi masing-masing fakultas dan kebi

jaksanaan Ketua Senat selaku mandataris BPM.' Bila 

dalam fakultas ada jurusan-jurusan maka dibentuk 

Himpunan Mahasiswa Jurusan dengan ketuanya ditun

juk oleh Ketua Senat berdasar usulan mahasiswa 

jurusan bersangkutan. 

--~. 
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c.	 Lembaga Pers Mahasiswa Fakultas (LPMF) 

Merupakan lembaga khusus kemahasiswaan di tingkat 

fakultas. Keanggotaan LPMF diatur dalam Peraturan 

Rumah Tangganya dan dipilih melalui musyawarah 

anggota untuk masa jabatan 18 bulan, untuk kemud

ian disyahkan oleh BPM. Susunan pengurus LPMF 

menyesuaikan kondisi masing-masing fakultas 

dengan mengacu pada musyawarah anggota. 

3.4.	 WADAH KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN MAHASISWA 

UII 

3.4.1. Dasar Penting Wadah Fisik Kemahasiswaan di UII 

Ses~ai dengan kebijaksanaan pemerintah dalam usaha 

pembinaan kemahasiswaan di perguruan tinggi, maka segala 

kegiatan kemahasiswaan tingkat perguruan tinggi berada di 

bawah pengawasan Pembantu Rektor III sebagai pcmbimbing 

kemahasiswaan. Maka UII dalam statutanya menyebutkan 

bahwa: Pembantu Rektor III bertueas membantu Rektor dalam 

memimpin pelaksanaan dan mendorong pengembangan di bidang 

kemahasiswaan, serta hubungan Universitas dengan Alumni. 5 

Oleh sebab itu Pembantu Rektor III UII melalui BPMA 

(Badan Pengembangan Mahasiswa dan Alumni) menyusun suatu 

Pola Pembinaan Mahasiswa UII. 

Dalam Pola Pembinaan Mahasiswa UII disebutkan bahwa 

dua jalur teknis operasional pelaksanaan pembinaan 

5.Lihat : Keputusan Pengurus Harian Badan Wakaf Ull No. 1 Tahun 1992 Tentang Statuta Ull, YogyaKarta, 
1992, Bab 3 Pasal 19 Ayat 5. 
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mahasiswa,' yaitu jalur Universitas dan jalur Lembaga 

Kemahasiswaan. Lebih lanjut disebutkan pula bahwa ~ 

nanganan jalur Universitas ini l~ menekank~ Qada ~ 

administratif dari aktivita kemahasiswaan dalam hubungan

nya dengan fasilitas-fasilitas yang harus disediakan oleh 

Universitas. 6 Fasilitas-fasilita~ tersebut dapat diarti

kan sebagai suatu wadah fisik kemahasiswaan berupa bangu

illill. Y..lID!l harlls disediakan Universitas. Hal ini sejalan 

pill.a. d..e.mtan. aS2..l.r.a.si na.h.as..isH.a y ang t e r mu at d a 1 am GBHM 

(Garis-garis Besar Haluan Mahasiswa) pada Komisi I Bidang 

Aparat dan Intern yang mengharapkan Universitas untuk 

meningkatkan kualitas dan kuantitas haik perangkat lunak 

maupun perangkat keras ~ tingkat Universitas maupun 

Fakultas di segala bidang, demi pengembangan dan terca

painya tujuan Universitas Islam Indonesia. 7 Bidang-bidang 

yang dim~ksud di sini tBntu teroakup pula bidang pengem

bangan dan pembinaan mahasiswa dalam arti kegiatan Lemba

ga Kemahasiswaan. 

3.4.2. Gelanggang Mahasiswa sebagai Alternatif Wadah 

Fisik Kemahasiswaan UII 

Bentuk wadah fisik kemahasif.Raall di Ull sebagai 

fasilitas pembin~ kemabasiswaan. harllslab ~~ bentuk 

bangunan yang mandiri dan sepenuhnya diisi oleh kegiatan

6.Lihat : Pola Pembinaan Mahasiswa (Polbinmawa) UII, BPMA UII, Yogya~arta, 1986, hal. 11. 

7.Lihat : Ketetapan BKK No. IIIT~PIBKK-UIIIVIII1990 Tentang GBHM, Komisi 1Bidang ~parat dan Intern, BKK 
UII, Yogyakarta, 1990. 

-
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kegiatan Lembaga Kemahasiswaan UII. Hal ini m~~. 

seiarah. status dJm. kedudukan Lembaga Kemahasiswaan Ul.l 

seperti yang telah diungkap dalam pembahasan sebelumnya 

dalam bab ini. Selama ini wadah fisik kemahasiswaan di 

UII belum terlihat kemandiriannya. 

Wadah fisik kemahasiswaan di UII sebagai fasilitas 

pembinaan kemahasiswaan ini, akan mempunyai tiga jenis 

kebutuhan pokok mahasiswa, meliputi bidang penalaran, 

minat dan bakat serta kesejahteraan mahasiswa. 

Bentuk wadah fisik kemahasiswaan di UlL yang mandiri 

(dalam s..at..u. kesatuan hangunan) dapatlah dipahami 

mengingat iuga statuta Ul.l menyebutkan bahwa: Kegiatan 

peningkatan penalaran, minat, bakat dan kesejahteraan 

mahasiswa dilaksanakan oleh organisasi kemahasiswaan 

sesuai dengan peraturan yang berlaku dan organisasi 

kemahasiswaah diselenggarakan dari, oleh dan untuk maha

siswa berdasarkan ketentuan yang berlaku pada lembaga 

kemaha~i~waan UII. a Jadi di aini J,nmhngn Kemahasiswaan 

UII mempunyai otonomi tersendiri dalam melaksanakan 

kegiatannya. 

Alternatif yang dapat diberikan sebagai wadah fisik 

kemahasiswaan di UII adalah "Gelanggang Mahasiswa".9 Ge

langgang Mahasiswa di sini dapat diartikan sebagai ruang 

atau temp~t yang biasanya dipakai untuk memanfaatkan 

8.Lit~l : Keputusan Pengurus Harian Badan Wakaf Ull No. 1 Tahun 1992 tentang Statuta Ull, Yogya~arta,
 
1992, Bab IV, Pasal 37, Ayal 5-b.
 

9.Lihal : Lalar BelaKang Permasalahan pada Bab I, halaman b-7 dalam bu~u ini. 

~ 
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waktu- luang dengan kegiatan yang berguna bagi. semua 

mahasiswa UII. Jadi Gelanggang Mahasiswa Universitas 

Islam Indonesia akan menjadi wadah kegiatan mahasiswa 

yang mempunyai lingkup pelayanan tingkat universitas 

dengan aktivitas yang diwadahi meliputi kegiatan bidang 

penalaran, kegiatan bidang minat dan bakat, kegiatan 

bidang kesejahteraan mahasiswa dan kegiatan bidang ke

sekretariatan dalam suatu ruang atau tempat yang khusus. 

Cita-cita akan Gelanggang Mahasiswa UII seperti di 

atas akan dapat terwujud jika Universitas Islam Indonesia 

mempunyai lahan khusus dan ini mungkin dapat diwujudkan 

dalam Kampus Terpadu UII. Gelanggang Mahasiswa sebagai 

wadah fisik kegiatan kemahasiswaan dalam bentuk bangunan 

yang mandiri di Kampus Terpadu UII dapatlah dipahami 

wadah fisik tersebut akan berupa satu unit bangunan 

(blok) khusus dengan menyatunya segala fasilitas pembi

nann mahasiswa. 


