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KEGIATAN KEMAHASISWAANKEGIATAN KEMAHASISWAAN

1.1. BidangBidang PenalaranPenalaran

MeningkatkanMeningkatkan penalaranpenalaran melaluimelalui berbagaiberbagai aktivitasaktivitas sepertiseperti seminar, seminar, 
lombalomba cerdascerdas cermatcermat, , olimpiadeolimpiade, LKTM, PKM, , LKTM, PKM, jurnalistikjurnalistik..

2.2. BidangBidang OlahragaOlahraga

MenyalurkanMenyalurkan minatminat & & kegemarankegemaran dlmdlm bidangbidang olahragaolahraga, , meningkatkanmeningkatkan
kesehatankesehatan jiwajiwa & & kesegarankesegaran jasmanijasmani, , menanamkanmenanamkan jiwajiwa sportifsportif dandan
disiplindisiplin, , meraihmeraih prestasiprestasi bidangbidang olahragaolahraga melaluimelalui berbagaiberbagai kejuaraankejuaraan..

3.3. BidangBidang SeniSeni

MenyalurkanMenyalurkan minatminat & & kegemarankegemaran dlmdlm bidangbidang seniseni,  ,  memotivasimemotivasi
apresiasiapresiasi, , aspirasiaspirasi, , dandan kecintaankecintaan thdthd seniseni budayabudaya bangsabangsa; ; melatihmelatih
keterampilanketerampilan & & kreativitaskreativitas melaluimelalui berbagaiberbagai pementasanpementasan; ; meraihmeraih
prestasiprestasi bidangbidang seniseni melaluimelalui berbagaiberbagai lombalomba bidangbidang seniseni..

4.4. BidangBidang Kesejahteraan/KhususKesejahteraan/Khusus

MeningkatkanMeningkatkan kesejahteraankesejahteraan jasmanijasmani & & rohanirohani melaluimelalui berbagaiberbagai
kegiatankegiatan kerohaniankerohanian, , koperasikoperasi mahasiswamahasiswa, , korpskorps sukarelasukarela PMI, PMI, 
kepramukaankepramukaan, , belabela bangsabangsa

5.5. BidangBidang KeorganisasianKeorganisasian

MeningkatkanMeningkatkan kemampuankemampuan berorganisasiberorganisasi, , kepemimpinankepemimpinan, , kerjasamakerjasama, , 
kepeduliankepedulian terhadapterhadap bangsabangsa dandan negaranegara. . 



ORMAWA UNYORMAWA UNY

A. Tingkat Universitas :

1.  UKM : penalaran, olahraga, seni, kesejahteraan/  

khusus

2.  BEM, MPM, DPM

B. Tingkat Fakultas

1.  UKMF (hanya ada di beberapa fakultas)

2.  BEMF,  DPMF

C.  Tingkat Jurusan/Prodi

1.  HIMA



PROGRAM KERJA ORMAWA (1)PROGRAM KERJA ORMAWA (1)

• Setiap ormawa tiap awal tahun menyusun kepengurusan
dan program kerja tahunan melalui musyawarah anggota.

• Program kerja tahunan tersebut direalisasikan melalui
kegiatan-kegiatan yang diajukan dengan proposal kegiatan.

• Proposal kegiatan diajukan selambat-lambatnya 2 minggu
sebelum pelaksanaan kegiatan tersebut.

• Setelah kegiatan dilakukan, selambat-lambatnya 2 minggu
harus sudah menyerahkan laporan kegiatan. 
Keterlambatan penyerahan laporan kegiatan akan
berakibat pada proses persetujuan kegiatan selanjutnya (di
pending/cancel)

• Dalam pelaksanaan kegiatan, boleh mengajukan dana
kepada sponsor sepanjang tidak bertentangan dengan
rambu-rambu yang berlaku.



PROGRAM KERJA ORMAWA (2)PROGRAM KERJA ORMAWA (2)

• Kadang-kadang ada kegiatan yang bersifat
partisipatif insidental yang  ditawarkan pihak luar. 
Kegiatan ini tidak dicantumkan dlm program 
tahunan, namun tetap dibuat proposal dan
laporannya. Pada proposal ini dilampirkan surat
dan brosur/proposal dari penyelenggara.

• Untuk memudahkan komunikasi, pada program, 
proposal & laporan dicantumkan nomor telpon/HP 
ketua/contact person.

• Dalam setiap pelaksanaan,  ormawa dapat berkon-
sultasi dengan pendamping, pembina, staf ahli PR 
3, dan atau kabag. kemahasiswaan untuk
mendapatkan masukan, pertimbangan, saran, atau
penyelesaian masalah.



CONTOH FORMAT REKAPITULASI PROGRAM CONTOH FORMAT REKAPITULASI PROGRAM 

TAHUNANTAHUNAN

Tujuan

Ormawa :

Kmhsan :

Sponsor :

Peserta :

Mhs :

Dosen :

Lainnya :

Perkiraan

biaya & 

sumber

Jumlah

peserta

TempatTanggal

pelaksanaan

Nama Program/ 

kegiatan

No



ACUAN   DALAM MEMILIH ACUAN   DALAM MEMILIH 

PROGRAM/KEGIATANPROGRAM/KEGIATAN

• Statuta, visi, misi, saptaguna, dan tujuan
UNY

• Peraturan-peraturan yang berlaku di UNY

• Etika dan Tata Tertib mahasiswa UNY

• Kalender akademik



PERTIMBANGAN  DLM MEMILIH PERTIMBANGAN  DLM MEMILIH 

PROGRAM/KEGIATANPROGRAM/KEGIATAN

• Efektivitas dan efisiensi

• Kesesuaian dengan bidang garapannya

• Keterkaitan dengan hajat hidup mahasiswa

• Peningkatan taqwa, sikap, perilaku mahasiswa

• Peningkaan prestasi/ keunggulan UNY

• Peningkatan kesejahteraan mahasiswa

• Peningkatan kebersamaan mahasiswa

• Keadaan darurat yang butuh penanganan

• Keterkaiatan dengan amanat penderitaan rakyat

• Peningkatan nasionalisme/kebangsaan

• Rekomendasi dari otoritas untuk yg bersifat
partisipatif



SIFAT KEGIATAN ORMAWASIFAT KEGIATAN ORMAWA

• Terencana

• Ilmiah

• Akuntabel

• Transparan

• Efektif dan efisien

• Sistematik & terpadu



FORMAT PROPOSAL KEGIATANFORMAT PROPOSAL KEGIATAN

A. Judul Kegiatan

B. Latar Belakang

C. Tujuan

D. Manfaat

E. Indikator Keberhasilan

F. Sasaran

G. Ruang Lingkup Kegiatan

H. Rencana & Jadwal

I. Susunan Panitia

J. Rencana Anggaran

K. Lampiran



FORMAT LAPORAN KEGIATANFORMAT LAPORAN KEGIATAN

BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

B. Tujuan Kegiatan

C. Manfaat Kegiaan

D. Indikator Keberhasilan

BAB II. PELAKSANAAN KEGIATAN
A. Persiapan Kegiatan

B. Pelaksanaan Kegiatan

C. Hasil Kegiatan

D. Evaluasi Kegiatan

BAB III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
B. Saran

LAMPIRAN-LAMPIRAN
-Daftar hadir peserta

-Daftar Hadir paniia

-Foto kegiatan

-Laporan keuangan dilengkapi nota/kuitansi



SARAN UNTUK PENYEMPURNAAN SARAN UNTUK PENYEMPURNAAN 

PROPOSAL (1)PROPOSAL (1)

• Format proposal mengacu buku panduan
penulisan proposal & laporan kegiatan
kemahasiswaan.

• Untuk proposal kegiatan ormawa tingkat
jurusan/fakultas harus ada tanda tangan
pengesahan dari ketua pelaksana, ketua
ormawa, dosen pendamping, kaprodi/kajur, 
PD 3.

• Untuk proposal kegiatan ormawa tingkat
universitas harus ada tanda tangan
pengesahan dari ketua pelaksana, ketua
ormawa, pembina ormawa.



SARAN UNTUK PENYEMPURNAAN SARAN UNTUK PENYEMPURNAAN 

PROPOSAL (2)PROPOSAL (2)
• Pada identitas ketua pelaksana pada halaman

pengesahan, disarankan dicantumkan nomor HP/ 
telpon ketua pelaksana/contact person, untuk
memudahkan komunikasi tindak lanjut.

• Penyerahan proposal kegiatan disertai surat
pengantar yang isinya permohonan untuk dapat
melaksanakan kegiatan seperti yg tercantum dlm
proposal, dan permohonan bantuan dana (jika
diperlukan). Surat ditujukan kepada Bpk Rektor ub. 
Bpk PR 3 untuk ormawa tingkat universitas, kepada
Bpk Dekan ub. Bpk. PD 3 untuk ormawa tingkat
jurusan/fakultas. Jangan lupa penyerahan
dilakukan selambat-lambatnya 2 minggu sebelum
pelaksanaan kegiatan (untuk yang reguler).



SARAN UNTUK PENYEMPURNAAN SARAN UNTUK PENYEMPURNAAN 

PROPOSAL (3)PROPOSAL (3)

• Judul proposal singkat, jelas, menggambarkan

kegiatan yang akan dilakukan.

• Latar belakang menjelaskan kondisi, aspirasi, 

gagasan yang melandasi perlunya kegiatan

tersebut.

• Tujuan kegiatan realistis dan dapat dijangkau, serta

dirumuskan secara spesifik dan operasional, 

sehingga dapat diukur.

• Manfaat kegiatan menjelaskan kebermanfaatan

kegiatan bagi sasaran, ditinjau dari aspek

pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, dan atau

sumber daya manusia.



SARAN UNTUK PENYEMPURNAAN SARAN UNTUK PENYEMPURNAAN 

PROPOSAL (4)PROPOSAL (4)

• Indikator keberhasilan menjelaskan kriteria-
kriteria (ukuran-ukuran) yang hrs dicapai
agar kegiatan dinyatakan berhasil.

• Sasaran kegiatan menjelaskan pihak yang 
menjadi obyek kegiatan. Untuk memudahkan
dalam penganggaran, disamping sasaran
juga dijelaskan pihak-pihak yang terlibat
dalam kegiatan beserta jumlahnya.



SARAN UNTUK PENYEMPURNAAN PROPOSAL (5)SARAN UNTUK PENYEMPURNAAN PROPOSAL (5)

• Ruang lingkup kegiatan menjelaskan tahap-tahap

kegiatan yang akan dilakukan, sehingga tujuan

kegiatan tercapai.

• Rencana dan jadwal kegiatan menjelaskan waktu, 

tempat, dan jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan

dibuat dlm bentuk tabel yang memuat : Hari/tgl, 

jam, kegiatan, pemateri/fasilitator, pemandu/ 

penanggungjawab.

• Rencana anggaran mencantumkan jumlah biaya

yang diperlukan, sumber,  dan rincian biaya. 

Rincian biaya dibuat dalam bentuk tabel yang 

memuat : kegunaan biaya, nilai satuan, dan

jumlah.



SARAN UNTUK PENYEMPURNAAN PROPOSAL (6)SARAN UNTUK PENYEMPURNAAN PROPOSAL (6)

• Organisasi pelaksana/susunan panitia berisi
susunan panitia. Panitia hendaknya
ramping/efisien. 

• Lampiran berisi daftar sponsor dlm bentuk
tabel yang memuat nama sponsor, alamat, 
no. telpon, jenis bantuan yang diminta, serta
jumlah/besarnya. Untuk proposal non reguler
(partisipasi dari kegiatan luar), dilampirkan
surat pemberitahuan dari penyelenggara
lengkap dengan brosur/ proposal dari
penyelengara.



TATA TULIS PROPOSAL (1)TATA TULIS PROPOSAL (1)

• Proposal ditulis pada kertas A4 70 grm, tidak bolak-balik.

• Proposal dijilid lakban hitam mengguakan sampul plastik

berwarna :

• FMIPA : Biru

• FT : Orange

• FIP : Hijau

• FBS : Ungu

• FISE : Merah

• FIK : Kuning

• ORMAWA UNIV : Putih



TATA TULIS PROPOSAL (2)TATA TULIS PROPOSAL (2)

• Pengetikan :
Margin : 4 cm
Margin bawah : 3 cm

Margin kiri : 4 cm

Margin kanan : 3 cm

• Huruf Times New Roman 12 atau arial 11,  

atau tahoma 11 dengan spasi 1,5.

• Sub judul dicetak bold dimulai tepi kiri, tidak

diakhiri titik.

• Alinea baru menjorok 7 ketukan dari margin  

Kiri.



TATA TULIS PROPOSAL (2)TATA TULIS PROPOSAL (2)

• Pengetikan
Margin : 4 cm
Margin bawah : 3 cm

Margin kiri : 4 cm

Margin kanan : 3 cm

• Huruf Times New Roman 12 atau arial 11,  

atau tahoma 11 dengan spasi 1,5.

• Sub judul dicetak bold dimulai tepi kiri, tidak

diakhiri titik.

• Alinea baru menjorok 7 ketukan dari margin  

Kiri.



TATA TULIS PROPOSAL (3)TATA TULIS PROPOSAL (3)

• Penomoran halaman dengan angka Arab pada
pojok kanan bawah, dimulai bagian utama yang 
memuat judul

• Penomoran sub judul

A.

1.

a.

1).

a). 

(1).

(a).  



ALUR PROPOSAL TINGKAT UNIVERSITASALUR PROPOSAL TINGKAT UNIVERSITAS

Proker 2009

Proposal Kegiatan

PR 3

Agendaris PR 3

Kabag KemahasiswaanStaf Ahli PR 3

Kasubag MPIK

Ormawa 2009

Rektorat
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KESALAHANKESALAHAN--KESALAHAN YANG HARUS DIHINDARIKESALAHAN YANG HARUS DIHINDARI

• Tidak menyerahkan proposal kegiatan.
• Format proposal tidak sesuai panduan.

• Tidak konsultasi dengan pendamping/pembina.

• Proposal belum disyahkan lengkap ( belum semua
pengesah) tanda tangan.

• Penyerahan proposal  lambat (mendekati hari
pelaksanaan).

• Tidak ada no. HP ketua pelaksana/ contact person
sehingga menyulitkan komunikasi tindak lanjut.

• Tidak ada pemantauan tindak lanjut proposal.

• Biaya tidak sesuai realitas ( perkiraan terlalu tinggi).

• Biaya tidak rinci, jumlah peserta, panitia, pemateri tidak
tercantum.

• Jumlah panitia lebih banyak dari sasaran (peserta).
• Pelaksanaan menyimpang jauh dari proposal.

• Penyerahan laporan kegiatan lambat ( > 2 minggu)

• Kwitansi ditandatangani sendiri, tidak legal-formal.



HALHAL--HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM 

PELAKSANAAN KEGIATANPELAKSANAAN KEGIATAN

• Kedisiplinan/ketepatan waktu. Jangan sampai pejabat sudah
hadir tepat waktu, panitia & peserta belum ada.

• Penyebutan gelar dan nama pejabat harus lengkap dan
benar.

• Jika mengundang Bpk. Rektor, Bpk. PR 3 juga harus
diundang.

• Semua panitia harus bekerjasama secara sinergis dan
produktif.

• Jangan sampai pelaksanaan kegiatan hanya tergantung satu
orang.

• Harus diusahakan supaya pelaksaan mengacu pada rencana.

• Jika dalam pelaksanaan terpaksa ada sedikit penyimpangan
dengan rencana, harus dijelaskan penyebabnya pd laporan. 



TERIMAKASIH


