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vi I enruounr.r PEMBINAAN & PEI.IGELOLAAN MAHASISWA PPGT BERASRAMA
PANDUAN PEMBINAAN & PENGELOLAAN MAHASTSwA PPGT BLRASHnun | 1

BAB I

PENDAHULUAN

Asrama mahasiswa merupakan wadah bagi mahasiswa
untuk membangun kepribadian menuju kematangan diri sebagai
makhluk sosial dan makhluk Tuhan. Asrama mahasiswa memitil<i
peran strategis, berfungsi tidak saja sebagai lingkungan tempat
tinggai dan belajar, tetapi juga merupakan lingkungan pergaulan
sosial yang membantu membentuk kepribadian para warganya.

Pola asrama diarahkan mampu memberikan warna positif
bagi pengembangan karakter mahasiswa dengan mananamkan
nilai-nilai yang luhur di antaranya adalah kepekaan dan
kepedulian sosial terhadap lingkungan sekitar. Pola asrama juga
diposisikan sebagai wahan melatih kedisiplinan, dan membangun
berbagai soft skill yang berguna dalam kehidupan mereka kelak.

Program berasrama PPGT UNY merupakan program
pembinaan akademik dan multibudaya dengan empat pilar
pengembangan, yaitu mental spiritual, wawasan akademik, minat
dan bakat, dan sosial budaya. Dalam kehidupan berasram:r
mahasiswa diberikan pembinaan untuk saling peduli, memilil<i
kemandirian, kedisiplinan, saling menolong dalam kebenaran,
dan tidak membeda-bedakan status sosial dan ekonomi dalarn
pergaulan sehari-hari di asrama.



A.

B.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUIUAN

Visi
Terwujudnya asrama yang mampu mengembangkan kompetensi
utuh calon guru berlandaskan ketaqwaan, kecendekian, dan
kemandirian.

Misi
L. Menyelenggarakan pembinaan mental dan kepribadian.
2. Menyelenggarakan pembinaan akademik.
3. Menyelenggarakan pembinaan fisik, olahraga, dan kesehatan.
4. Menyelenggarakan pembinaan fiecakapan sosial dan

kepemimpinan.
5. Menyelenggarakan pembinaan kemandirian dan kewirausa-

haan.

Tuiuan
Pembinaan di asrama bertujuan membentuk dan mengem-

bangkan mahasiswa calon guru )rang memiliki:
1. kepribadian yang bertaqwa, bermofal luhur, jujur, tangguh,

dan disiplin.
2. kecerdasan dan prestasi.
3. kesehatan jasmani dan rohani.
4. kepedulian, kepekaan, dan kemartpuan adaptasi dengan

lingkungan yang majemuk.
5. jiwa menghargai dan mengembangkan seni, budaya, dan

keterampilan.
6. kemandirian, kreativitas, inovasi, tanggung jawab, dan jiwa

antisipatif.
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C.

D. Prinsip Pendidikan Berasrama

1. Keteladanan' Keteladanan senantiasa diperlukan dalam kehidupan sehari-
hari di lingkungan asrama..pengelola asrama, pengurus, dan
seluruh warga asrama harus senantiasa mampu menjadi
teladan yang baik.

2. Latihan dan Pembiasaan
Pembentukan kepribadian warga asrama dilakukan melalui
Iatihan dan pembiasaan mentaati norma-norma.

' 3. Pendidikan melalui tbrah (Mengambil Hikmah)
Setiap peristiwa dapat dijadikan bahan belajar yang akan
bermakna bagi pengembangan individu lebih positif.

4. Pendidikan melalui Nasihat
Nasihat merupakan sarah satu cara mendidik merarui
pemberian peringatan atas kebaikan dan kebenaran dengan
cara tertentu yang dapat menyentuh hati.

5. Pendidikan melalui Kedisiplinan
Kedisiplinan yang dibangun setiap hari harus disadari
sebagai proses mendidik diri menjadi pribadi yang bertaqwa,
mandiri, dan cendekia. Kedisiplinan dibentuk melalui
penumbuhan kesadaran mentaati peraturan. penerapan
prinsip ini memerlukan ketegasan dan kebijaksanaan.

Kemandirian
Kemandirian diupayakan untuk menumbuhkan mahasiswa
menjadi pribadi yang berdikari, tangguh, memiliki nilai-nilai
kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi tantangan hidup.

Persaudaraan dan Persatuan
Persaudaraan dan persatuan menjadikan warga asrama
senantiasa diliputi oleh suasana keakraban dan persaudaraan
karena segala suka dan duka mereka rasakan bersama.

6.

7.
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BAB III
ORGANISASI PENGELOLA ASRAMA

A. STRUKTUR
Struktur organisasi Asrama sebagai berikut.
1. Pengarah
2. Penanggung jawab
3. Pengelola asrama

a. Ketua
b. Sekretaris
c. Seksi Kerohanian, Seksi Minat dan Bakat, dan Seksi

Keamanan.

B. DESKRIPSI TUGAS

L. Pengarah
Memberikan arahan dan bimbingan pelaksanaan pendidikan
berasrama bagi mahasiswa Program PPGT UNY secara umum.

2. Penanggungjawab
Bertanggung jawab atas pelaksanaan program, pengelolaan
asrama serta melakukan koordinasi pemantauan baik
akademik maupun non akademik secara berkala.

3. Ketua Asrama
a. Mengkoordinir, memantau, dan melaporkan seluruh

aktivitas asrama kepada Dekan
b. Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan asrama kepada

Dekan

4. Sekretaris Asrama
a. Melaksanakan kegiatan administrasi asrama
b. Mendokumentasikan seluruh bidang kegiatan asrama

I

t

Menyusun jadwal kegiatan
Menerima, menyimpan, dan mengeluarkan uang asram;l
Membukukan seluruh transaksi keuangan asrama
Bertanggung jawab secara pribadi atas segala transaksi
keuangan asrama yang dilakukannya.
Mengkoordinir kegiatan bimbingan belajar
Mengkoordinir kegiatan life skill
Mengkoordinir penilaian pendidikan karakterf multicu-
Itural

5. Seksi Kerohanian
a. Mengkoordinir kegiatan kerohanian sesuai dengan agama

yang dianut
b. Mengkoordinir kegiatan perayaan keagamaan

6. Seksi Minat, Bakat, dan Kesejahteraan
a. Mengkoordinir dan memantau kegiatan bina bakat (olah-

raga dan seni)
b. Menyediakan bantuan Pertolongan Pertama pada Kecela-

kaan
c. Memantau kesehatan mahasiswa asrama.

7. Seksi Keamanan dan Kebersihan
a. Bekerjasama dengan pihak pemerintah dan pihak keaman-

an setempat.
b. Memantau pelaksanaan tata tertib asrama.
c. Mengkoordinir kebersihan asrama dan lingkungannya

C. KEPENGURUSAN

a. Masa kepengurusan pengelola asrama adalah 4

tahun.
b. Pengelola asrama diangkat dan diberhentikan oleh

Dekan

C.

d.

e.

f.

g-

h.

i.
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BAB IV

KEWAIIBAN DAN HAK

A. Pengelola Asrama
1. Pengarah

a. Kewaiiban
Memberi pengarahan dan bimbingan kepada penanggung
jawab, ketua, dan tim pelaksana pengelola asrama

Program PPGT UNY secara umum.
b. Hak

Memperoleh informasi baik lisan maupun tertulis dari
penanggung jawab, ketua, dan tim pelaksana pengelola

asrama

2. Penanggung iawab
a. Kewaiiban

1) Menetapkan kebijakan terkait program/kegiatan
asrama

2) Melakukan pemantauan pelaksanaan program dan

pengelolaan asrama PPGT.

3) Melakukan pemantauan kegiatan akademik maupun
non-akademik.

b. Hak
Memperoleh informasi baik lisan maupun tertulis dari
pengelola asrama tentang program kegiatan asrama

3. Ketua Asrama
a. Kewaiiban

1) Tinggal/berdomisili di asrama.
2) Melakukan pembinaan penalaran bakat dan minat

warga asrama.

3l Memantau pemeliharaan, perawatalr clan l<elrr.r-silr;rrr

sarana dan prasrana asrama.
4) Melakukan pengawasan terhadap kegiatan pernhirr,;r0

an yang dilakukan oleh tim Pembina.
b. Hak

1) Mendapatkan honorarium sesuai dengan ketentrr;ut
yang berlaku.

2) Menggunakan fasilitas asrama sesuai dengan l)erun,
tukkannya.

4. Sekretaris
a. Kewaiiban

1) Melaksanakan semua kegiatan administrasi
dengan deskripsi tugasnya

2) Mengkoordinasikan semua kegiatan kepada
asrama

3) Membuat laporan kepada ketua asrama
b. Hak

1) Mendapatkan honorarium sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

2) Menggunakan fasilitas asrama sesuai dengan perun-
tukkannya.

5. Seksi-seksi
a. Kewaiiban

1) Melaksanakan tugas sesuai dengan deskripsi tugas
yang sudah ditetapkan

2) Mengkoordinasikan semua kegiatan kepada ketua
asrama

3) Membuat laporan kepada ketua asrama.

b. Hak
1) Mendapatkan honorarium sesuai dengan ketentuan

yang berlaku.

sesual

l<etuir
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2) Menggunakan fasilitas asrama sesuai dengan
peruntukkannya.

B. Warga Asrama
1. Kewaiiban

a. Berdomisili di asrama
b, Mengembangkan kepribadian sebagai calon guru secara

berkesinambungan
c. Menjaga nama baik pribadi dan lembaga asrama.

d. Memelihara, merawat dan membersihkan sarana-
prasarana asrama

e. Menghemat penggunaan air dan listrik.
f. Mengikuti berbagai kegiatan: pendidikan, kerohanian,

dan pengembangan minat & bakat.
g. Mentaati tata tertib asrama

2. Hak
a. Menggunakan sarana prasarana asrama.
b. Memperoleh pelayanan pendidikan, kerohanian,

pengembangan bakat dan minat.
c. Memperolehlayananpengembangankepribadian.

A.

B.

BAB V

TATA TERTIB ASRAMA

Umum
Warga asrama wajib mengikuti aturan dan kegiatan yang
ditetapkan oleh pengelola.

Khusus
L. Etika Pergaulan

a. Menjaga etika pergaulan sesama dan lawan jenis
b. Berpakaian sopan dan rapi, sebagai identitas seorang

calon guru baik di dalam/luar asrama dan atau kampus.
c. Berbicara santun, tidak mengeluarkan kata-kata jorol<

atau yang dapat menyinggung perasaan orang lain
d. Menjaga penampilan sebagai seorang calon guru [misal,

pria tidak gondrong/lebih dari 2 cm, bertindik, dan
lainnnya).

e. Menghargai dan menghormati perbedaan suku, agama,
ras, dan antargolongan ISARA)

f. Menerima tamu di ruang tamu yang telah disediakan
(tidak di dalam kamar tanpa alasan dan tujuan yang
dapat dibenarkanJ

2, Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan
a. Menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan kamar

dan asrama, membuang sampah dan sejenisnya di
tempat yang semestinya

b. Menjaga fasilitas asrama dari kerusakan, tulisan maupLnt
coretan.

BERASRAMA8 I nnr'rounr'r eEMBTNMN & eEI{GELoLMN MAHASTswA ppcr
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c. Memperbaiki atau mengganti kerusakan fasilitas asrama
yang diakibatkan perbuatannya baik disengaja maupun
tidak disengaja.

d. Secara berkala (sesuai jadwal yang ditetapkan)
bergotong royong melaksanakan kebersihan.

e. Tidak membawa, menyimpan, dan merokok
f. Memelihara barang-barang inventaris asrama.

Keamanan dan Kenyamanan
a. Memelihara keamanan, kenyamanan dan ketenangan

asrama dan lingkungannya.
b. Berada dalam asrama selambat-lambatnya pukul 21.00

WIB.
c. Meminta ijin secara tertulis apabila membawa fasilitas

elektronik.
d. Tidak membawa, menyimpan, dan menggunakan barang-

barang terlarang seperti: miras, narkoba, senjata tajam,
senjata api.

e. Tidak memanfaatkan asrama sebagai tempat kegiatan
politik praktis atau perkumpulan organisasi terlarang.

f. Tidak menyimpan dan membawa kendaraan bermotor di
asrama.

g. Tidak melakukan atau terlibat tindakan perkelahian,
pencurian, periudian dan atau tindak asusila.

4. Kegiatan Belaiar
a. Mematuhi kegiatan belajar dan atau pembinaan yang

telah ditetapkan oleh pengelola asrama.
b. Mentaati jam belajar asrama fpukul 20.00 s/d 22.00

wrB).
Memiliki tenggang rasa terhadap warga asrama yang
sedang melakukan kegiatan belajar.
Mengikuti pengembangan bakat, minat, seni dan
sebagainya,

e. Tidak mengganggu warga lain dalam melal<ukan l<egiltarr
belajar.

5. Kegiatan Makan
a. Makan pada tempat yang telah disediakan
b. Mengenakan pakaian rapi dan sopan, serta duduk sesrr;ri

etika
c. Menggunakan dan menempatkan peralatan atau perleng-

kapan makan sesuai dengan tempat yang telah ditentul<an.
d. Membersihkan ruang makan setelah waktu mal<an selesai.

6. Penerimaan tamu
a. Menerima tamu pada waktu dan tempat yang ditentut<an

dan melapor kepada Ketua Asrama.
Mengarahkan tamu untuk mengisi buku tamu.
Mematuhi jadwal penerimaan tamu sebagai berikut:
[Sore: pukul 16.00 - 18.00 WIB)
Melarang tamu menginap di asrama tanpa izin ketua

pengelola asrama.

7. lzin Meninggalkan Asrama
a. Warga asrama diperkenankan meninggalkan asrama untul<

tujuan:
1). Kegiatan dan keperluan perkuliahan
2). Berobat
3). Beribadah
4). Keperluan lain yang mendesak dan dapat dipertang-

gungjawabkan.

b. Ketentuan izin meninggalkan asrama:
1). Kurang dari t hari flzin kepada Petugas pil<et)

2). 1- 2 hari (lzin kepada Ketua Asrama)
3). Lebih dari2 hari flzin kepada Pimpinan procli)

b.

c.

d.

e.

C.

d.
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Pelanggaran dan Sanksi
L. fenis Pelanggaran

a. PelanggaranRingan
1) Melakukan pelanggaran atas butir 1, 2, 4, dan 5 dari

Tata Tertib Asrama yang telah ditetapkan.
2) Kegiatan yang tidak sesuai dan atau melawan etika

sopan-santun.

b. Pelanggaran Sedang
1). Melakukan pelanggaran ringan yang berulang 3 kali

atau lebih (akumulasi).
2). Melakukan pelanggaran atas butir , 6 dan 7 dari Tata

Tertib Asrama yang telah ditetapkan.
3). Meninggalkan asrama sampai batas jam yang

ditentukan (2 1.00 WIB).
4).. Meninggalkan program kegiatan pembinaan di

asrama,
5). Melakukan fitnah kepada orang lain.
6). Membawa dan atau menyimpan senjata tajam atau

senjata api.

7). Membawa dan atau menyimpan l<endaraan bermotor.
Bl. Memprovokasi untuk melakukan pelanggaran secara

kolektif.
9). Mengganggu ketertiban dan keamanan asrarna.

c. Pelanggaran Berat
U. Melakukan pelanggaran sedang yang berulang lebih

dari 3 kali. [akumulasiJ, dimasul<kan pelanggaran
kategori berat.
Melakukan pelanggaran atas butir 3 dari Tata Tertib
Asrama yang telah ditetapkan.
Melakukan pelecehan seksuai dan atau tindakan
asusila.

2).

31.

4). Melakukan atau terlibat dalam tindal<an pcnr:rrr.i;rn,
perjudian dan atau perkelahian.

51. Menjadi anggota dan atau terlibat dalam l<clornpol<
subversif.

6). Mengkonsumsi dan atau mengedarkan/mernperrjtral=
belikan miras dan nafza.

2. fenis Sanksi
a. Pelanggaran ringan, sanksi berupa teguran lisan
b. Pelanggaran sedang, sanksi berupa teguran tertulis

fdilaporkan ke pihak berwajib, prodi dan atau l<e

Pemda asal),
c. Pelanggaran berat, sanksi berupa:

7) Penggantian atau memperbaiki kerusal<an
fasilitas secara pribadi.

2) Dilakukan skorsing
3) Dilakukan penundaan atau pembatalan beasiswa.
4) Dicabut statusnya sebagai mahasiswa UNY.

Catatan:
1) penentuan jenis pelanggaran dan penentuan macarn

sanksi ringan dan sedang dilakukan oleh Ketua asrama
2) penentuan jenis pelanggaran dan penentuan macalrl

sanksi berat dilal<ukan oleh pengelola asrama
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