
SURAT EDARAN
Nomor: 106/B/SE/2017

Tentang

PEMBINAAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN

Yth : 1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
2. Koordinator Kopertis I s.d. XIV

Menindaklanjuti Kepmendikbud RI Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan
di Perguruan Tinggi, Surat Keputusan Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 116/B1/SK/2016
tentang Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa baru, dan mempertimbangkan
berbagai peristiwa yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan, diantaranya masih
ditemukannya praktek kekerasan dan/atau pelanggaran aturan dalam kegiatan kemahasiswaan di beberapa
perguruan tinggi, dengan ini kami mohon perhatian pimpinan perguruan tinggi di seluruh Indonesia untuk
senantiasa melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan pembinaan kemahasiswaan yang berorientasi pada upaya peningkatan kualitas penguasaan
ilmu dan pendidikan karakter, serta penguatan wawasan kebangsaan dalam kerangka bela negara;

2. Memantau dengan seksama setiap kegiatan kemahasiswaan yang bersifat kurikuler, ko-kurikuler, dan
ekstra-kurikuler, serta senantiasa mewaspadai berbagai kemungkinan penyimpangan dan/atau pelanggaran
aturan, termasuk terjadinya kekerasan dalam kegiatan yang dilaksanakan;

3. Menugaskan dosen pendamping untuk memantau dan menjalankan setiap kegiatan kemahasiswaan
sebagaimana dimaksud pada butir (2);

4. Menjalankan manajemen resiko pada setiap kegiatan kemahasiswaan; dan
5. Menyusun Prosedur Operasi Baku (POB) kegiatan kemahasiswaan secara rinci dan lengkap, disertai

dengan pengaturan sanksi yang tegas apabila terjadi pelanggaran.

Kami percaya bahwa Saudara pimpinan perguruan tinggi dapat melakukan koordinasi dengan seluruh elemen
Pembina kemahasiswaan dalam rangka mewujudkan pendidikan tinggi sebagai wahana untuk membangun
peradaban dan pembentukan karakter bangsa yang bermartabat, demi mencerdaskan kehidupan bangsa.

Selanjutnya, kami mohon agar Koordinator Kopertis I s.d. XIV dapat mendistribusikan surat edaran ini
kepada seluruh perguruan tinggi swasta di wilayah masing-masing.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara kami sampaikan terima kasih.
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