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Tujuan 

Prosedur ini adalah prosedur izin kegiatan dikampus dan diluar kampus  

berdasarkan Program Kerja yaitu kegiatan -kegiatan harus terencana dan 

terstruktur dalam satu  periode  kepengurusan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan 

organisasi. Kegiatan-kegiatan tersebut harus disahkan organisasi kemahasiswaan 

yang bersangkutan dan dikordinasikan dengan pihak terkait. Kegiatan Non-

Program Kerja yaitu kegiatan-kegiatan yang bersifat insidental sesuai kebutuhan 

organisasi. Kegiatan-kegiatan yang berdasarkan undangan dari pihak luar 

organisasi kemahasiswaan yang bersangkutan. 

 

Ruang Lingkup  

Prosedur izin kegiatan di kampus dan diluar kampus dalam prosedur ini 

diterapkan terhadap setiap proses yang terkait dengan pelaksanaan yang meliputi 

kegiatan kegiatan kemahasiswaan kurikuler maupun ekstra kurikuler. 

 

Definisi 

1.Mahasiswa  : Mahasiswa merupakan peserta didik yang 

terdaftar pada salah satu Program Studi di 

lingkungan Universitas Bojonegoro. 

2. Kegiatan Kemahasiswaan :  Kegiatan  Kemahasiswaan  terbagi  atas  2  

macam, yakni: 1) Kegiatan Kurikuler dan 2) 

Kegiatan Ekstra Kurikuler. 

3.  Kegiatan kurikuler : Kegiatan akademik yang berupa proses 

belajar-mengajar, baik di dalam maupun di 

luar kampus. 

4.  Kegiatan Ekstra Kurikuler: Kegiatan    ekstra    kurikuler    adalah    

kegiatan kemahasiswaan   di   luar   kegiatan   

akademik yang dapat dilakukan di dalam 

maupun di luar kampus.  Kegiatan  ini  

meliputi  pengembangan penalaran dan 

keilmuan, minat dan kegemaran,   upaya   
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perbaikan   kesejahteraan mahasiswa,  

pengabdian  pada  masyarakat,  dan 

pengembangan     organisasi   kemahasiswaan. 

Kegiatan   kemahasiswaan   ini   

dikembangkan untuk  menunjang  kegiatan  

kurikulum,  tetapi tidak dimaksudkan untuk 

memperoleh SKS. 

 

Referensi 

Manual Mutu Universitas Bojonegoro 

Pedoman Akademik Universitas Bojonegoro.   

 

Garis Besar Prosedur:  

A. Pengajuan Proposal 

Proposal   kegiatan   yang   akan   diajukan   oleh organisasi 

kemahasiswaan,  agar  diketahui  dan ditandatangani    oleh    organisasi 

yang    lebih tinggi   kedudukannya sesuai   dengan   struktur organisasi   

kemahasiswaan   Universitas Bojonegoro dengan rincian sebagai berikut : 

1. Proposal   yang   diajukan   oleh   UKM harus diketahui dan 

ditandatangani oleh Pembina UKM dan BEM,  

2. Proposal   yang   diajukan   oleh   PMJ  harus diketahui dan 

ditandatangani oleh BEM dan Ketua Program Studi,  

3. Proposal   kegiatan   yang akan diajukan   oleh organisasi 

kemahasiswaan diperiksa oleh  Subbag Akademik dan Kemahasiswaan 

sebelum dimasukan ke Warek III untuk mendapat persetujuan 

pelaksanaan,  

4.  Proposal yang diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari  kerja  sebelum  

hari  pelaksanaan kegiatan.Jika    kegiatan    yang    sifatnya    urgensi    

dapat langsung  berhubungan  dengan  Warek  III  untuk mendapat   

persetujuan   pelaksanaan   kegiatan dan besaran dana yang akan 

dicairkan,  
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5.  Proposal kegiatan yang diajukan harus melampirkan  surat permohonan 

izin kegiatan kepada Warek III dalam bentuk ketikan. 

 

B. Sponsor 

Sponsor  yang  mendukung  /  mendanai  kegiatan  harus sesuai dengan 

ketentuan sebagai berikut:  

1. Bukan    berasal    dan    untuk    kepentingan partai politik,  

2. Bukan produk illegal atau barang terlarang,  

3. Bukan produk  minuman  keras,rokok,dan berkonotasi seks,  

4.Besarnya bantuan sponsor harus disampai kan secara transparan kepada 

Warek III,  

5. Produk    yang    belum    tercantum    dalam ketentuan di atas, akan diatur 

kemudian Pemasangan atribut sponsor harus memenuhi ketentuan sebagai 

berikut: a) Mendapat izin secara tertulis dari Subag Bidang Kemahasiswaan, 

b) Ditempatkan    pada    lokasi    yang    sudah ditetapkan, c) Tidak   

mengganggu   ketertiban,   keindahan dan kebersihan kampus 

 

C. Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan  

Kegiatan     yang     sudah     dilaksanakan harus dilaporkan  secara  tertulis 

kepada Warek  III dan Bagian  Keuangan  (Laporan  Keuangan),  paling 

lambat /minimal 15 (lima   belas)  hari   kerja setelah kegiatan dilaksanakan. 

Laporan pertanggungjawaban (LPJ) diserahkan ke Subbag Akademik dan 

Kemahasiswaan untuk diparaf  dan selanjutnya diserahkan  ke  Warek  III 

untuk ditanda tangani. LPJ dijilid 2 (dua)  rangkap dengan  ketentuan yang 

sama   dengan   proposal.  Organisasi  kemahasiswaan   yang telah   selesai 

melaksanakan kegiatan, namun belum menyampaikan  LPJ,  maka  tidak  

diperkenankan pengajukan proposal berikutnya. 
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Lampiran 1. Gambar Alur Pengajuan Proposal Kegiatan 
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