
ORMAWA UNY

By.
Sisca Rahmadonna



Universitas saat ini diposisikan sebagai

tempat pendidikan formal tertinggi yang identik

dengan dunia akademik dan intelektual.

Kampus merupakan merupakan suatu

entitas wilayah pembelajaran yang memiliki

peran tersendiri.

Wilayah kampus adalah base of moral

force, pembentuk agent of change, penyedia

aron stock.



Peran kampus yang sangat penting bagi

keberlangsungan bangsa mengharuskan kita

semua berfikir dan bekerja keras untuk bersama-

sama memenuhi tugas tersebut.

Oleh sebab itu dibutuhkan wadah sebagai

tempat bagi mahasiswa bergerak dan

menghasilkan karya. Wadah tersebut adalah

ORMAWA



Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan

Republik Indonesia no. 155/U/1998 tentang Pedoman

Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi,

yang termaktub dalam BAB II mengenai bentuk

organisasi kemahasiswaan pasal 3 ayat 1 dikatakan

bahwa :

“disetiap perguruan tinggi terdapat satu organisasi kemahasiswaan 

intera perguruan tinggi yang menaungi semua aktivitas 

kemahasiswaan.”



Didasari oleh hal tersebut, maka satu bentuk

ORMAWA yang dapat menaungi seluruh gerak dan

aktivitas mahasiswa

ORMAWA sebagai wadah bagi gerak mahasiswa

membutuhkan bentuk yang jelas yang dapat

menggambarkan gerak mahasiswa di dalamnya.

Dalam rangka mencari bentuk tersebut, maka

muncullah apa yang kita kenal dengan student state

(Negara mahasiswa) dan student government

(pemerintahan mahasiswa)



Mengapa Student University Governance ??

Untuk menciptakan kultur organisasi mahasiswa yang

baik.

Sebagai manivestasi peran kampus dalam melakukan

pendidikan politik dengan penerapan metode visualisasi

dan role play



Yang Dibutuhkan dalam 

Student University Governance ??

Dalam Pemerintahan mahasiswa ini, sama halnya

dengan negara konsep yang digunakan adalah konsep

trias politica montesqieu, dimana ada tiga peran dalam

tiga wilayah, yaitu:

Eksekutif

Legislatif

Yudikatif



Student University Governance  di UNY

Pemerintahan mahasiswa ini kemudian

membutuhkan sebuah nama yang akan mendasari

langkah geraknya.

Maka Republik Mahasiswa merupakan alternatif

pilihan nama yang semakin mendekatkan pada

miniatur negara yang sebenarnya, dan memberikan

pembelajaran politik bagi mahasiswa



Peraturan Perundang-undangan

Layaknya sebuah negara, maka ada peraturan perundang-

undangan mengatur sistem pemerintahan yang berjalan.

Hirarki Tata Hukum Republik Mahasiswa :

1. Konstitusi ReMa

2. Ketetapan MPM

3. Undang-undang

4. Keputusan Presiden

5. Peraturan perundangan lainnya



Konstitusi ReMa ???

“… adalah landasan fundamental dalam

penyelenggaraan pemerintahan mahasiswa

dalam ruang lingkup Republik Mahasiswa UNY.

Oleh karena itu konstitusi menjadi acuan pokok

penyusunan aturan perundangan di bawahnya.

Analogi UUD 1945 yang akan dilaksanakan

pada konstitusi ini.”



Lembaga-lembaga

Idealnya, lembaga-lembaga yang masuk ke dalam

ReMa UNY dapat melaksanakan peran-peran Legislatif,

eksekutif dan yudikatif, yang meliputi :

MPM (Majelis Permusyawaratan Mahasiswa)

DPM (Dewan Perwakilan Mahasiswa)

BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa)

HIMA (Himpunan Mahasiswa)

UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa)



Bagan Struktur REMA UNY

MPM

BEM UDPM U

BEM F UKM FDPM F

HIMA



Desentralisasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan

Memelihara keharmonisan hubungan antara lembaga tingkat

universitas dan lembaga-lembaga tingkat fakultas

Kewenangan penyelenggaraan pemerintahan yang selama ini

dilaksanakan UKM, merupakan kewenangan penuh UKM

Kewenangan penyelenggaraan pemerintahan yang selama ini

dilaksanakan fakultas, merupakan kewenangan penuh fakultas

Kewajiban yang ditekankan pada sistem desentralisasi pada

wilayah GSUG adalah proses koordinasi menyikapi wilayah

permasalahan global UNY, regional Yogyakarta, nasional maupun

Internasional



Tanggungjawab Lembaga

Lembaga ORMAWA Universitas

bertanggungjawab pada pengembanan sumber daya mahasiswa

UNY, baik dari aspek menejerial organisasi, bakat dan minat,

maupun pencitraan aktifitas UNY

Lembaga ORMAWA Fakultas

bertanggungjawab pada pengembanan sumber daya mahasiswa

fakultas dan jurusan, baik dari aspek ilmiah, menejerial organisasi,

bakat dan minat, maupun pencitraan aktifitas Fakultas



PENGURUS

Pengurus bertanggungjawab atas jalannya roda

organisasi.

Pengurus dipilih dalam pemilihan umum yang diwakili

oleh pemilihan ketua.

Setiap mahasiswa UNY berhak untuk mencalonkan didri

menjadi pengurus ORMAWA

Masa jabatan pengurus berlangsung selama satu tahun

kepengurusan.



PEMILIHAN UMUM

Pemilihan umum dilakukan serentak di enam fakultas.
Namun sistem pencalonan antara universitas dan fakultas
saat ini masih berbeda.

DPM REMA  Sistem Partai

BEM REMA  Sistem Partai

DPM Fakultas  Calon Perseorangan

BEM Fakultas  Calon Perseorangan

HIMA Jurusan  Calon Perseorangan

UKM Fakultas  Diserahkan pada mekanisme

organisasi di UKMF



SISTEM PARTAI

Sistem partai dipilih untuk pembelajaran politik yang 

lebih nyata di kampus. Pemilu dengan sistem partai ini 

bertujuan untuk memilih :

Presiden BEM

Anggota Legislatif (DPM)



Selamat Berkontribusi Untuk ORMAWA 

UNY

SEKIAN

&

TERIMAKASIH


