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PERATURAN SENAT MAHASISWA KM UNDIP 

NOMOR 1 TAHUN 2013 

TENTANG 

PENERIMAAN MAHASISWA BARU 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KETUA SENAT MAHASISWA KM UNDIP 

Menimbang:  

a. bahwa Penerimaan Mahasiswa Baru merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh KM 

Undip sebagai implementasi Anggaran Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas 

Diponegoro;  

b. bahwa belum adanya peraturan yang mengatur tentang Penerimaan Mahasiswa Baru; 

c. bahwa dalam rangka menciptakan ketertiban, kepastian, dan penegakan hukum dalam 

pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru;   

Mengingat:  

a. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi, departemen Pendidikan nasional 

Nomor : 38/DIKTI/Kep/2000 tentang Pengaturan kegiatan Penerimaan mahasiswa 

Baru di Perguruan Tinggi; 

b. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor :101/SK/J07/2003 tentang 

Penghapusan Penghapusan Penyelenggaraan Segala macam Bentuk Perpeloncoan 

Dalam Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Diponegoro; 

c. Pokok Pedoman Organisasi Keluarga Mahasiswa Universitas Diponegoro.     
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN SENAT MAHASISWA KM UNDIP TENTANG  PENERIMAAN  

MAHASISWA BARU    

BAB I 

 KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

(1) Penerimaan Mahasiswa Baru yang selanjutnya disebut PMB adalah rangkaian kegiatan 

yang diselenggarakan   oleh Keluarga Mahasiswa Universitas Diponegoro dalam rangka 

penyambutan mahasiswa baru. 

(2) Senat Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut 

dengan SM KM Undip adalah lembaga legislatif tertinggi ditingkat universitas. 

(3) Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Diponegoro yang 

selanjutnya disebut BEM KM Undip adalah lembaga eksekutif tertinggi ditingkat 

universitas yang dipimpin oleh seorang presiden. 

(4)  Steering Committee yang selanjutnya disebut SC adalah alat kelengkapan PMB yang 

dibentuk oleh presiden BEM KM Undip dan disetujui oleh SM KM Undip yang bertugas 

menyusun konsep PMB. 

(5) Hakim PMB adalah alat kelengkapan yang direkomendasikan oleh Presiden BEM KM 

Undip dan ditetapkan oleh SM KM Undip yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa 

atau pelanggaran. 

(6) Pengawas PMB adalah alat kelengkapan PMB yang dibentuk oleh Senat Mahasiswa KM 

Undip untuk fungsi pengawasan dalam pelaksanaan PMB 

(7) Panitia Pelaksana PMB adalah alat kelengkapan PMB yang bertugas melaksanakan PMB 

sesuai konsep yang telah disusun oleh SC. 
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(8) Peserta adalah mahasiswa baru Undip yang diterima melalui jalur PSSB, Ujian Mandiri, 

Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan Seleksi Bersama Masuk 

Perguruan Tinggi Negeri 

Pasal 2 

PMB Universitas Diponegoro dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali bertempat di lingkungan Undip.    

 

BAB II  

ASAS DAN TUJUAN 

Pasal 3 

PMB berdasarkan asas religiusitas, rasionalitas, kebebasan intelektual, keilmuan, dan 

pendidikan.    

Pasal 4 

Tujuan pelaksanaan PMB adalah memperkenalkan dan menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap 

KM Undip sebagai wadah bersama mahasiswa Undip beserta perangkat-perangkat yang berada 

di dalamnya.   

BAB III  

ALAT KELENGKAPAN PMB 

 

Pasal 5 

Alat kelengkapan PMB terdiri dari:  

(1) Presiden BEM KM Undip  

(2) Pengawas PMB  

(3) Hakim PMB  

(4) Steering Committee (SC)  

(5) Panitia Pelaksana PMB          

 



 

 

SENAT MAHASISWA 
KM UNDIP 

 
BAB IV  

MASA PELAKSANAAN PMB 

 

Pasal 6 

Masa pelaksanaan PMB: 

a. Pra PMB adalah masa sebelum mahasiswa baru melakukan verifikasi masuk perguruan 

Tinggi 

b. Waktu pelaksanaan PMB adalah dimulai dari pasca verifikasi mahasiswa baru sampai 

saat LKMM Pradasar 

c. Pasca PMB adalah sejak LKMM Pradasar/sejenisnya, aktualisasi dan pelantikan 

 

BAB V  

STRUKTUR DAN MEKANISME KEANGGOTAAN ALAT KELENGKAPAN 

 

Pasal 7 

Presiden BEM KM Undip adalah penanggung jawab atas pelaksanaan PMB    

 

Pasal 8 

(1) Pengawas PMB bertanggung jawab kepada Senat Mahasiswa KM Undip 

(2) Keanggotaan Pengawas PMB ditentukan oleh Senat mahasiswa KM Undip 

(3) Anggota Pengawas PMB adalah 1 (satu) orang di setiap fakultas .     

 

Pasal 9 

(1) SC bertanggung jawab kepada Presiden BEM KM Undip. 

(2) Keanggotaan SC ditentukan Presiden BEM KM Undip dan disetujui oleh SM KM Undip.  
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Pasal 10 

Hakim PMB terdiri dari tiga orang. 

 

Pasal 11 

(1) Panitia Pelaksana PMB bertanggung jawab kepada SC  

(2) Keanggotaan Panitia Pelaksana PMB ditentukan oleh kebijakan fakultasnya masing- 

masing dengan pertimbangan Ketua BEMF KM Undip dan diketahui oleh SMF KM 

Undip.    

 

BAB VI  

HAK, KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN ALAT KELENGKAPAN PMB 

 

Pasal 12 

(1) Presiden BEM KM Undip berkewajiban untuk menyelenggarakan PMB seperti yang 

telah digariskan dalam Peraturan PMB. 

(2) Presiden BEM KM Undip berwenang memberi masukan kepada Pengawas PMB terkait 

dengan sengketa yang terjadi dalam PMB. 

(3)  Presiden BEM KM Undip berhak 

a. meminta keterangan kepada SC atas penyimpangan terhadap Peraturan PMB 

dalam hal penyusunan dan penjagaan konsep PMB 

b. meminta keterangan kepada Pengawas PMB atas penyimpangan pelaksanaan 

PMB yang dilakukan oleh Panitia Pelaksana PMB.   

 

Pasal 13 

(1) Pengawas PMB berkewajiban untuk: 

a. Melaporkan laporan pelanggaran atau sengketa antar alat kelengkapan, antara 

peserta dan alat kelengkapan, dan antar peserta kepada Hakim PMB. 
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b. Menyampaikan bukti-bukti perkara yang ditemukan atas pelanggaran atau 

sengketa antar alat kelengkapan, antara peserta dan alat kelengkapan, dan antar 

peserta kepada Hakim PMB 

c. Secara aktif mengawasi Pelaksanaan PMB diseluruh fakultas. 

(2) Pengawas PMB berwenang menerima laporan pelanggaran atau sengketa antar alat 

kelengkapan, antara peserta dan alat kelengkapan, dan antar peserta.   

 

Pasal 14 

(1) Hakim PMB berkewajiban menyelesaikan sengketa yang terjadi selama proses PMB  

(2) Hakim PMB berwenang memberi putusan yang bersifat mengikat terhadap para pihak 

yang bersengketa 

(3) Apa bila ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1) tidak terpenuhi maka akan 

diserahkan kepada Pimpinan Fakultas yang bersangkutan 

(4) Ketentuan pada ayat (1), (2), dan (3) tidak berlaku apabila permasalahan menyangkut 

delik pidana   

 

Pasal 15 

(1) SC berkewajiban menyusun konsep, mengarahkan, dan mengawasi penyelenggaraan 

PMB agar sesuai dengan konsep yang telah disusun. 

(2) SC berwenang untuk : 

a. Meminta penjelasan kepada Panitia Pelaksana PMB tentang hal-hal yang berkaitan 

dengan pelaksanaan PMB. 

b.  Memberi pertimbangan kepada Panitia Pelaksana PMB tentang hal-hal yang 

berkaitan dengan konsep PMB. 

c. Mengawasi Pelaksanaan PMB oleh Panitia Pelaksana PMB dalam upaya 

penjagaan konsep PMB yang telah disusun. 

(3) SC berhak memberi pertimbangan kepada Panitia Pelaksana PMB yang bersifat 

konseptual terhadap hal-hal yang belum diatur.    
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Pasal 16 

(1) Panitia Pelaksana PMB berkewajiban untuk: 

a.  Melaksanakan PMB sesuai dengan Konsep yang telah disusun oleh SC. 

b. Memberi penjelasan tentang hal yang berkaitan dengan pelaksanaan konsep PMB 

apabila diminta SC. 

c.  Mematuhi tata tertib panitia PMB. 

(2) Panitia PMB berhak untuk: 

a. Meminta penjelasan terhadap SC tentang hal-hal yang berkaitan dengan konsep 

PMB. 

b. Menyusun tata tertib peserta PMB atas pertimbangan SC.    

 

BAB VII  

PESERTA 

 

Pasal 17 

(1) Peserta berkewajiban: 

a. Mengikuti seluruh acara yang telah ditentukan dengan sungguh-sungguh dan bersikap 

sopan. 

b. Menjaga kelancaran PMB 

c. Mentaati tata tertib dan Peraturan PMB (2)  

(2) Peserta berhak untuk: 

a.  Melaporkan kepada Pengawas PMB bila terjadi permasalahan atau sengketa dengan 

alat kelengkapan PMB lainnya. 

b. Meminta penjelasan dan tugas tentang instruksi yang diberikan. 

c. Mendapatkan dispensasi dari Panitia Pelaksana PMB apabila memiliki hambatan 

kesehatan dengan melaporkan ke Panitia PMB dengan membawa surat keterangan 

dokter, atau alasan lain yang dapat dipertanggung jawabkan. 
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d. Menolak instruksi dari Panitia Pelaksana PMB apabila instruksi tersebut bertentangan 

dengan norma agama dan norma kesusilaan. 

e. Peserta yang memberikan laporan terkait pelanggaran yang terjadi selama PMB 

berlangsung diberikan jaminan keselamatan dan dijaga kerahasiaan identitasnya.    

 

BAB VIII  

PELANGGARAN DAN SANKSI 

 

Bagian Pertama  

Pelanggaran 

 

Pasal 18 

(1)  Pelanggaran terdiri dari:  

a. Ringan  

b.  Berat  

(2) Pelanggaran ringan berupa: 

a. Terlambat hadir dengan alasan yang dapat diterima 

b. Tidak menggunakan atribut yang ditentukan  

c. Tidak melaksanakan tugas yang ditentukan 

d. Melakukan tindakan memojokkan, menghina, dan merendahkan peserta dan panitia 

pada saat pelaksanaan PMB 

e.  Melakukan tindakan pemaksaan terhadap peserta maupun panitia untuk kepetingan 

pribadi 

(3) Pelanggaran berat berupa: 

a. Tidak datang dengan alasan yang tidak dapat diterima  

b. Meninggalkan lokasi PMB tanpa izin  

c. Mengganggu jalannya PMB  

d. Melakukan tindakan kekerasan secara fisik pada saat PMB 
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e. Membawa dan mengkonsumsi rokok pada saat pelaksanaan PMB 

f. Melakukan perbuatan yang memenuhi tindakan pidana 

g. Tidak melakukan hal-hal yang berbau SARA 

h. Melakukan perusakan perangkat-perangkat dalam pelaksanaan PMB   

 

Bagian Kedua  

Sanksi 

 

Pasal 19 

(1) Sanksi yang diberikan tidak berupa hukuman kontak fisik  

(2) Sanksi berupa hukuman yang bersifat mendidik intelektual mahasiswa. 

(3) Ketentuan pada ayat (1) dan (2) tidak berlaku pada perbuatan yang memenuhi tindakan 

pidana.  

Pasal 20 

(1) Sanksi terdiri atas: 

a. Sanksi ringan 

b. Sanksi berat 

(2) Sanksi ringan berupa peringatan dan teguran serta hal-hal lainnya yang tidak 

bertentangan dengan asas PMB 

(3) Sanksi ringan berupa peringatan dan teguran serta hal-hal lainnya yang tidak 

bertentangan dengan asas PMB 

(4) Sanksi berat berupa: 

a. Teguran keras serta permintaan maaf secara terbuka 

b.  Peringatan tertulis oleh SC Universitas 

c. Menghadap SC Universitas 

d. Peringatan langsung dari Pembantu Rektor 3 lisan dan tertulis 

e. Pemberhentian kegiatan PMB secara langsung dari Pembantu Rektor 3 
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(5) Ketentuan pada ayat (1), (2), (3) dan (5)tidak berlaku pada perbuatan yang memenuhi 

tindakan pidana    

BAB VIII  

PENEGAKAN HUKUM 

 

Bagian Pertama  

Mekanisme Pelaporan 

 

Pasal 21 

(1) Laporan dapat diajukan oleh: 

a. Peserta  

b. SC 

c. Panitia Pelaksana PMB 

(2) Laporan dapat diajukan kepada Pengawas PMB  

   

Pasal 22 

(1) Laporan disampaikan secara tertulis yang berisi: 

a.  Identitas pelapor 

b. Waktu dan tempat kejadian 

c.  Identitas pelanggar 

d. Identitas saksi 

e. Uraian kejadian 

(2) Laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pengawas PMB 

selambat-lambatnya 48 jam, sejak terjadinya pelanggaran atau sengketa dalam PMB.   

 

Bagian Kedua  

Penyidikan 
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Pasal 23 

(1) Pengawas PMB menyerahkan laporan pelanggaran atau sengketa kepada SM KM Undip 

untuk diselesaikan. 

(2) Proses penyidikan pelanggaran atau sengketa melalui tahapan sebagai berikut : 

a. Menghadirkan pelanggar atau pihak-pihak yang bersengketa. 

b. Menunjukkan sekurang-kurangnya dua alat bukti atas pelanggaran atau sengketa.   

 

Bagian Ketiga  

Persidangan 

 

Pasal 24 

(1) Persidangan dalam menyelesaikan sengketa dinyatakan terbuka untuk umum. 

(2) Persidangan dapat dilanjutkan, jika dalam hal pembuktian memenuhi pasal 23. 

(3) Jika tidak memenuhi pasal 21 maka sidang ditunda dan pihak pelapor mencari alat bukti 

tambahan. 

(4) Penundaan sidang selama 2x60 menit, dan bila masih belum menemukan alat bukti 

tambahan maka Pengawas PMB memutuskan pelanggar atau pihak yang dilaporkan lepas 

dari segala tuntutan. 

(5) Pelanggar dan pihak yang dilaporkan dapat mengajukan alat bukti lain sebagai bentuk 

pembelaan atas laporan pelanggaran atau sengketa.   

 

Pasal 25 

(1) Dalam mengadili suatu sengketa, Hakim PMB harus dengan sungguh-sungguh 

mendengarkan keterangan para pihak dan saksi serta memperhatikan dengan cermat 

segala sesuatu yang dapat dijadikan alat bukti. 

(2) Dalam mengadili, Hakim PMB bersifat aktif dalam meminta keterangan dari siapa saja 

tentang sengketa tersebut, jika alat bukti lainnya tidak menimbulkan keyakinan untuk 

memutuskan suatu sengketa.    
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Pasal 26 

(1) Hakim PMB wajib memberi putusan terhadap pelanggaran atau sengketa selambat- 

lambatnya 24 jam sejak mendengarkan keterangan dari para pihak dan menerima alat 

bukti. 

(2) Semua putusan Hakim PMB adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum tetap apabila 

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum  

(3) Putusan Hakim PMB adalah bersifat final dan tidak bisa diganggu gugat. 

(4) Para pihak yang bersengketa wajib menghormati setiap putusan Hakim PMB.              

       

BAB XI  

PENUTUP 

 

Pasal 27 

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.       

 

 

Ditetapkan di Semarang 

Pada tanggal 13 Juni 2009   

Ketua Senat Mahasiswa KM Undip   

      Ttd 

               M. Reza Pahlevi 

     

Diundangkan di Semarang 

Pada tanggal: 29 mei 2013  

Sekretaris Senat Mahasiswa KM Undip   

 Ttd   

Dwinur Rahmantika Puji S        


