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PERSYARATAN PENDAFTARAN PARTAI MAHASISWA 

1) Pendaftaran Partai Mahasiswa diwajibkan untuk menyerahkan kelengkapan 

administratif: 

a. Satu salinan sah berita acara pembentukan partai mahasiswa / pendirian partai 

mahasiswa baru; 

b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai; 

c. Nama partai; 

d. Lambang gambar partai; 

e. Surat pernyataan yang membenarkan bahwa pengurus adalah anggota aktif 

partai yang disahkan dengan dilampiri tanda tangan dan nama terang semua 

pengurus partai; 

f. Rencana program dan anggaran selama satu periode kepengurusan; 

g. Memiliki struktur kepengurusan partai meliputi : 

 Ketua 

 Sekretaris 

 Bendahara dan 

 Anggota (paling sedikit 3 orang) 

h. Satu KTM hanya boleh digunakan untuk syarat pembentukan satu Partai 

Mahasiswa; 

i. Apabila satu KTM digunakan untuk syarat pembentukan lebih dari satu Partai 

Mahasiswa maka KTM yang sah dan berlaku adalah yang digunakan oleh 

Partai Mahasiswa yang pertama kali mendaftar; dan 

j. Lampiran foto copy KTM pendukung yang tersebar pada program studi 

Sistem Informasi, Statistika, dan Teknik Lingkungan disertai tanda tangan 

kesiapannya untuk mendukung. 

2) Penjelasan terkait kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud adalah sebagai 

berikut: 

a. Nama dan gambar partai, sudah termasuk ke dalam AD/ART Partai 

Mahasiswa diajukan dengan cara dicetak dan salinan elektronik yang dikirim 

melalui email KPUM ISTNUBA; 

b. Surat pernyataan pendiri/pengurus/anggota partai yang yang membenarkan 

bahwa yang bersangkutan adalah anggota aktif partai yang disahkan dengan 

dilampiri tanda tangan dan nama terang semua pengurus partai dibuat dengan 

mengisi formulir yang telah disiapkan KPUM ISTNUBA dengan ketentuan 

dilampiri foto copy KTM atau NIM; 
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c. Rencana program dan anggaran selama satu periode kepengurusan Partai 

Mahasiswa, dibuat dengan format bebas; 

d. Pendukung yang tersebar pada program studi Sistem Informasi, Statistika, dan 

Teknik Lingkungan disertai tanda tangan kesiapannya untuk mendukung 

paling sedikit 5 orang dilampirkan dengan format bebas dengan ketentuan 

dilampiri foto copy KTM atau NIM. 

3) Anggaran Dasar sebagaimana yang dimaksud Peraturan ini memuat paling sedikit: 

a. Asas dan ciri partai; 

b. Ideologi partai; 

c. Visi dan misi partai; 

d. Nama, lambang, dan tanda gambar partai; 

e. Tujuan dan fungsi partai; 

f. Kepengurusan partai;  

g. Peraturan dan keputusan partai; 

h. Keuangan partai; 

i. Sistem kaderisasi; 

j. Mekanisme perekrutan anggota Partai Mahasiswa; 

k. Mekanisme pemberhentian anggota Partai Mahasiswa; dan 

l. Mekanisme penyelesaian sengketa internal Partai Mahasiswa. 

4) Lambang partai sebagaimana dimaksud pada peraturan ini tidak mempunyai 

persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan: 

a. Nama dan Lambang seseorang; 

b. Agama tertentu; 

c. Negara Repubik Indonesia; 

d. Partai politik nasional Republik Indonesia; 

e. Lembaga internal kampus; 

f. Lembaga/badan nasional; 

g. Lembaga/badan internasional; 

h. Merek dagang; 

i. Partai Mahasiswa lain; dan/atau 

j. Gerakan separatis dan/atau organisasi terlarang. 

5) Laporan kondisi keuangan sebagaimana yang dimaksud pada peraturan ini dibuat 

dengan konsep pemasukan dan pengeluaran untuk jangka waktu tiga bulan terakhir 

ketika pendaftaran Partai Mahasiswa dilakukan. 

6) Semua kelengkapan administratif sebagaimana dimaksud diserahkan kepada KPUM 

ISTNUBA dan dikirim melalui email KPUM ISTNUBA 
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PENDAFTARAN, VALIDASI DAN VERIFIKASI 

1) Pendaftaran dan pengumpulan berkas Partai Mahasiswa dilaksanakan pada Hari Rabu 

tanggal 6 Januari 2021 hingga Hari Senin tanggal 11 Januari 2021 dilakukan dengan 

mengisi formulir pendaftaran kemudian diserahkan pada KPUM. 

 

2) Pengumpulan berkas secara dicetak dan melalui email dilakukan selambat-lambatnya 

dilakukan pada Hari Senin tanggal 11 Januari 2021 pukul 17:00 WITA. 

 

 

3) Pendaftaran dan pengumpulan sebagaimana dimaksud wajib dilakukan pada waktu 

yang telah ditentukan dan tidak diberikan perpanjangan waktu. 

 

4) Validasi dan verifikasi kelengkapan berkas pendaftaran Partai Mahasiswa dilakukan 

pada Hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 hingga Hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 

hingga pukul 17:00 WIB. 

PENGUMUMAN 

Pengumuman Partai Mahasiswa yang telah lolos Verifikasi yang sekaligus menjadi peserta Pemilihan 

Umum Mahasiswa dilaksanakan pada Hari Sabtu tanggal 13 Januari 2021 selambat-lambatnya pukul 

23.59 WITA melalui Sosial Media ISTNUBA. 

SANKSI 

Partai Mahasiswa yang tidak mengikuti aturan sebagaimana diatur dalam peraturan ini dianggap tidak 

bisa menjadi peserta Pemilu Raya ISTNUBA 2021. 

PENUTUP 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa ini mulai berlaku pada tanggal sosialisasi 

dilaksanakan, segala hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian dengan 

melibatkan pihak-pihak terkait 

 

 

 


