
 

 

PERATURAN SENAT MAHASISWA 

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  

PER No. 01/SM/X/2021 

 

TENTANG 

 

PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL PERSATUAN MAHASISWA  

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN 

 

 

SENAT MAHASISWA 

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN 

 

Menimbang : a. bahwa kepengurusan Persatuan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan 

hanya berjangka waktu satu periode; 

b. bahwa diperlukan adanya regenerasi kepengurusan Persatuan Mahasiswa        

Universitas Katolik Parahyangan yang berkualitas baik dari segi akademis; 

c. bahwa mahasiswa memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi demi kemajuan 

dan perkembangan Universitas Katolik Parahyangan; 

d. bahwa diperlukan wadah untuk menyalurkan aspirasi mahasiswa kepada 

pihak-pihak yang terkait; 

e. bahwa diperlukan aturan tertulis yang bersifat umum mengenai penggunaan 

media sosial Persatuan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan; 

f. bahwa Persatuan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan bertanggung 

jawab dalam menerima dan menyampaikan informasi terhadap pihak yang 

terkait.  



 

 

Mengingat : 1. Peraturan Rektor Universitas Katolik Parahyangan Nomor: III/PRT/2018- 

11/164 tentang Organisasi Kemahasiswaan; 

2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Mahasiswa  

 Universitas Katolik Parahyangan Periode 2020; 

 

Ditetapkan di: Bandung 

    Selasa, 26 Oktober 2021 

 

          KETUA SENAT MAHASISWA 

 

  

 

 

Muhammad Rafi Wiriandi 

NPM. 6051801041 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Ketentuan Umum 

Dalam Peraturan Senat Mahasiswa ini, yang dimaksud dengan: 

1. Universitas adalah Universitas Katolik Parahyangan yang merupakan sebuah perguruan 

tinggi yang diselenggarakan oleh Yayasan Universitas Katolik Parahyangan. 

2. Persatuan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan yang selanjutnya disingkat PM 

UNPAR adalah satu-satunya organisasi kemahasiswaan yang diakui secara formal dan 

legal oleh pihak universitas untuk menghimpun mahasiswa UNPAR dan pengurusnya 

yang dibentuk atas dasar pemilihan. 

3. Organisasi Kemahasiswaan adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa 

ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas 

kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. 

4. Senat Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan yang selanjutnya disingkat SM 

UNPAR adalah organisasi kemahasiswaan di tingkat universitas yang memiliki fungsi 

legislatif dan pengawasan terhadap organisasi kemahasiswaan. 

5. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan yang selanjutnya 

disingkat BEM UNPAR merupakan organisasi kemahasiswaan di tingkat universitas 

yang memiliki fungsi eksekutif. 

6. Badan Pemeriksa Universitas Katolik Parahyangan yang selanjutnya disingkat BP 

UNPAR adalah organisasi kemahasiswaan yang memiliki wewenang untuk memeriksa 

laporan dugaan pelanggaran kegiatan organisasi kemahasiswaan dan termasuk pengurus 

serta panitia pelaksana kegiatan. 

7. Media Sosial adalah sebuah media daring yang digunakan sebagai sarana komunikasi, 

berinteraksi, dan berbagi antar penggunanya.  

8. Akun Resmi adalah akun media sosial yang dibuat oleh pengurus organisasi yang 

bersangkutan dan dikelola oleh organisasi tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan secara internal melalui peraturan maupun perjanjian. 

9. Kegiatan Akademik adalah segala kegiatan di lingkungan perkuliahan  yang 

berhubungan dengan kegiatan akademis. 

10. Kegiatan Internal adalah kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan 

keperluannya, yang hanya melibatkan anggota PM UNPAR. 



 

11. Ucapan Apresiasi adalah ucapan yang ditujukan untuk menghargai usaha, kerja keras, 

maupun pencapaian/prestasi yang telah diraih oleh pihak yang disebutkan.  

 

Pasal 2 

Tujuan 

(1) Pengaturan penggunaan media sosial Persatuan Mahasiswa bertujuan untuk menjamin 

ketertiban pelaksanaan kerjasama antara Senat Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa, dan 

Badan Pemeriksa terkait publikasi informasi di Akun Resmi Persatuan Mahasiswa. 

(2) Akun Resmi Persatuan Mahasiswa terdiri dari: 

a. Website Persatuan Mahasiswa (pm.unpar.ac.id); 

b. Akun Resmi Instagram Persatuan Mahasiswa @pm_unpar; dan 

c. Akun Resmi Youtube Persatuan Mahasiswa. 

(3) Pemegang Akun Resmi PM UNPAR yang dimaksud adalah: 

a. Penanggung jawab Media Sosial Senat Mahasiswa periode berjalan; 

b. Penanggung jawab Media Sosial Badan Eksekutif Mahasiswa periode berjalan; dan 

c. Penanggung jawab Media Sosial Badan Pemeriksa periode berjalan. 

 

BAB II 

AKTIVITAS MEDIA SOSIAL 

 

Bagian Kesatu 

Konten 

 

Pasal 3 

(1) Konten yang akan dipublikasikan adalah: 

a. informasi mengenai kegiatan akademik; 

b. informasi mengenai pembayaran kuliah; 

c. informasi mengenai beasiswa; 

d. informasi mengenai kegiatan internal yang diselenggarakan oleh pihak Universitas; 

e. informasi mengenai kemahasiswaan dari pihak eksternal; 

f. ucapan apresiasi; 

g. kalender Kegiatan Kemahasiswaan; 

h. informasi mengenai kegiatan internal yang diselenggarakan oleh Organisasi 

Kemahasiswaan; 

i. perayaan hari besar dan hari peringatan; dan 

j. informasi mengenai kabar duka. 



 

(2) Poin a sampai poin d merupakan tanggung jawab pihak perwakilan Senat Mahasiswa. 

(3)  Poin e sampai poin g merupakan tanggung jawab pihak perwakilan Badan Pemeriksa. 

(4)  Poin  h  sampai  j merupakan  tanggung  jawab  pihak  perwakilan  Badan  Eksekutif 

      Mahasiswa.      

     

Bagian Kedua 

Publikasi 

 

Pasal 4 

(1) Setiap konten publikasi dari pihak internal yang berbentuk foto atau video harus 

mencantumkan logo PM UNPAR sesuai dengan ketentuan penggunaan logo PM UNPAR 

yang berlaku. 

(2)  Ketentuan dalam ayat (1) dikecualikan untuk siaran langsung. 

(3) Logo lembaga lain hanya boleh dicantumkan pada konten publikasi program 

kerja/fungsional lembaga yang bersangkutan. 

(4)   Setiap konten publikasi harus diberi judul dengan format menggunakan [ ] dan huruf kapital 

sesuai konten sebagai berikut: 

a. [HARI RAYA]: Hari Besar Keagamaan; 

b. [BERITA DUKA]: Berita duka dari mahasiswa/karyawan/tenaga pengajar/alumni; 

c. [PRESTASI]: Lomba dan Pencapaian; 

d. [PEMBERITAHUAN/REMINDER]: Akademik, Pembayaran, Kegiatan (Rektorat, 

Biro, Fakultas/Prodi); 

e. [KISAH KAMI]: Bersangkutan dengan PM UNPAR; 

f. [HARI …]: Hari Penting di Luar Hari Keagamaan; 

g. [BEASISWA]: Beasiswa Internal dan Eksternal; 

h. [TANGGAP BENCANA]: Aksi PM UNPAR; dan 

i. [KALENDER KEGIATAN]: Kalender Kegiatan Kemahasiswaan. 

(5)  Semua konten publikasi harus disertakan tagar #PMUNPAR & #PMUNPAR2021. 

(6) Penggunaan tagar #BergerakMajuMemberiManfaat digunakan untuk seluruh konten   

publikasi.  

(7)  Penggunaan tagar #lembaga hanya diperkenankan pada konten publikasi program kerja 

fungsional dari Lembaga yang bersangkutan. 

(8)  Bentuk publikasi yang dimaksud adalah melalui: 

a. post pada website PM UNPAR; 

b. post pada feeds Akun Resmi Instagram PM UNPAR; dan 



 

c. post pada story Akun Resmi Instagram PM UNPAR. 

(9)  Publikasi melalui broadcast di Akun Resmi Line SM UNPAR adalah: 

a. informasi mengenai FRS dan PRS; 

b. informasi mengenai Pembayaran Kuliah; 

c. informasi mengenai Ujian Tengah Semester & Ujian Akhir Semester; 

d. informasi mengenai kegiatan akademik; 

e. informasi mengenai beasiswa UNPAR; 

f. informasi mengenai kegiatan non-akademik yang diselenggarakan Biro ataupun 

Lembaga dalam UNPAR; dan 

g. informasi mengenai 7 (tujuh) lingkup aspirasi Senat Mahasiswa. 

(10)  Publikasi melalui post di home Akun Resmi Line BEM UNPAR adalah:  

a. program kerja/fungsional lembaga di PM UNPAR; 

b. informasi mengenai kegiatan di UNPAR; dan 

c. kegiatan/informasi dari pihak eksternal. 

(11)  Publikasi melalui post pada website PM UNPAR adalah: 

a. peraturan organisasi kemahasiswaan PM UNPAR yang dipegang oleh SM UNPAR; 

b. struktur organisasi kemahasiswaan PM UNPAR yang dipegang oleh BP UNPAR; dan 

c. majalah yang dipegang oleh BEM UNPAR. 

(12)  Publikasi melalui post feeds di Akun Resmi Instagram PM UNPAR adalah: 

a. ucapan selamat; 

b. perayaan hari besar; 

c. perayaan hari peringatan; 

d. ucapan turut berduka cita; 

e. struktur organisasi; 

f. konten kegiatan kemahasiswaan; dan 

g. kalender Kegiatan Kemahasiswaan. 

(13)  Publikasi melalui post di story Akun Resmi Instagram PM UNPAR adalah: 

a. poster program kerja/fungsional lembaga di PM UNPAR;  

b. live report program kerja/fungsional lembaga di PM UNPAR; 

c. kegiatan/informasi dari pihak eksternal; 

d. informasi mengenai kegiatan non-akademik yang diselenggarakan Biro ataupun 

Lembaga dalam UNPAR; 

e. informasi mengenai FRS dan PRS; 

f. informasi mengenai Pembayaran Kuliah; 

g. informasi mengenai Ujian Tengah Semester & Ujian Akhir Semester; 



 

h. informasi mengenai kegiatan akademik; dan 

i. beasiswa internal/eksternal. 

(14)  Waktu publikasi feeds pada akun Instagram PM UNPAR dijadwalkan pada pukul: 

a. 10.00 – 13.00 WIB; dan 

b. 17.00 – 20.00 WIB. 

(15)   Ketentuan akan dibahas lebih lanjut bila program kerja yang bersangkutan tidak memiliki 

Akun Resmi, namun satu materi hanya boleh 1 (satu) kali post. 

(16)  Publikasi  masing-masing  program kerja/fungsional lembaga di PM UNPAR (dalam  

format foto poster) hanya boleh dilakukan maksimal 5 (lima) kali post di story Official 

Account Instagram PM UNPAR dalam sehari, dan 1 (satu) post akan dimasukkan ke 

dalam highlights. 

(17)  Publikasi prestasi mahasiswa dilakukan secara berkala oleh BP UNPAR sesuai dengan 

data yang diberikan oleh BKA bidang prestasi dan pengajuan melalui linktree pada bio 

Instagram PM UNPAR. 

(18)  Pengajuan melalui linktree akan diverifikasi oleh penanggung jawab sebelum di post 

untuk memastikan legitimasi prestasi. 

(19)   Dalam proses verifikasi, penanggung jawab berhak meminta keterangan tambahan kepada 

pihak yang mengajukan terkait detail prestasi dan meminta bantuan pihak BKA bidang 

prestasi jika diperlukan. 

(20)  Prestasi yang ditampilkan pada feeds Instagram PM UNPAR harus memenuhi kriteria 

sebagai berikut: 

a. prestasi akademik maupun non-akademik; 

b. prestasi berupa juara/posisi 1,2,3 atau penghargaan tambahan (best paper, best 

speaker, dll.); 

c. prestasi minimal di kompetisi antar kampus hingga tingkat internasional; dan 

d. prestasi yang dimaksud didapatkan pada periode yang sama dengan periode 

kepengurusan PM, jika prestasi diajukan setelah masa jabatan atau pada periode 

transisi, maka akan dititipkan pada pengurus PM periode selanjutnya. 

(21)  Live report masing-masing program kerja/fungsional lembaga di PM UNPAR (dalam 

format foto atau video) hanya boleh dilakukan maksimal 5 (lima) kali post di story Akun 

Resmi Instagram PM UNPAR. 

(22)  Publikasi kegiatan kemahasiswaan atau program kerja lembaga di PM UNPAR harus 

diberi rentang waktu 2 jam antar post. 



 

(23)  Urutan konten publikasi program kerja/fungsional lembaga mengikuti urutan penerimaan 

di chat Akun Resmi Line SM dan Akun Resmi Line BEM serta direct message Instagram 

@pm_unpar. 

(24)  Publikasi kegiatan/informasi dari pihak eksternal hanya dapat dilakukan melalui story 

Instagram maksimal 2 (dua) kali. 

(25)  Jika ada mahasiswa yang kehilangan barang di sekitar kampus dan meminta bantuan 

melalui Akun Resmi, admin Akun Resmi tidak diperkenankan membantu dengan 

melakukan broadcast ataupun post. Pemegang Official Account hanya diperkenankan 

untuk membantu mengarahkan mahasiswa yang bersangkutan kepada pihak yang 

bersangkutan (satpam,  pekarya) dan membantu melalui story dari Instagram dan  

dimasukkan ke highlights “lost and found”. Admin akan menghapus barang yang 

ditemukan atau hilang dari highlight “lost and found”, setelah pemilik barang ditemukan. 

  

Pasal 5 

Alur Publikasi 

(1)  Konten publikasi dibuat oleh penyelenggara kegiatan yang bersangkutan. 

(2)  Konten publikasi dari lembaga lain selain SM, BEM, dan BP dikirimkan ke alamat DM 

Instagram @pm_unpar dan akan dilakukan post maksimal 3 (tiga) hari setelah waktu 

pengiriman. 

(3)  Jadwal posting konten publikasi dicatat di notes Line Media PM UNPAR. 

(4) Setiap konten publikasi harus dikirimkan ke grup Line Media PM UNPAR sebelum 

dipublikasikan. Masing-masing pihak harus mengetahui dan menyetujui segala konten 

yang akan dipublikasikan untuk mengurangi adanya kesalahan dalam konten. 

 

Bagian Ketiga 

Jam Operasional 

 

Pasal 6 

Menanggapi Pesan 

(1)  Penggunaan Akun Resmi PM UNPAR adalah sesuai jam operasional kerja, yaitu setiap hari 

pukul 08.00 – 21.00 WIB. 

(2)  Pesan yang masuk hanya akan ditanggapi selama jam operasional kerja. 

(3)  Setiap pesan yang masuk harus ditanggapi oleh admin Akun Resmi PM UNPAR paling 

lambat 6 (enam) jam setelah pesan masuk. 

(4)  Pesan yang akan ditanggapi adalah mengenai hal berikut: 



 

a. akademik mahasiswa; 

b. tenaga pendidik UNPAR; 

c. keuangan UNPAR; 

d. regulasi UNPAR; 

e. sarana dan prasarana UNPAR; 

f. karyawan UNPAR; dan 

g. kemahasiswaan UNPAR. 

(5) Prosedur dalam menanggapi pesan menggunakan kalimat sapaan dan pembuka, serta 

mengakhiri percakapan. 

(6) Setiap pesan ditanggapi menurut jenis konten dan oleh lembaga yang sebagaimana 

disebutkan pada pasal 3 sesuai dengan tanggung jawab masing-masing lembaga. 

(7) Setiap tanggapan yang diberikan wajib mencantumkan keterangan pemberi tanggapan 

(nama) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas informasi yang diberikan.  

 

BAB III 

PERUBAHAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 

 

Bagian Kesatu 

Perubahan 

 

Pasal 7 

(1)  Seluruh kesepakatan yang tertera di Keputusan Senat Mahasiswa mengenai Penggunaan 

Media Sosial Persatuan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan Periode 2021 dapat 

berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kesepakatan antara pihak SM, BEM, dan BP 

Periode 2021. 

 

Pasal 8 

Penanggung Jawab 

(1)  Penanggung jawab penggunaan media sosial Persatuan Mahasiswa adalah: 

a. Ketua Senat Mahasiswa bersama Penanggung Jawab Media Sosial Senat Mahasiswa; 

b. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa bersama Penanggung Jawab Media Sosial Badan 

Eksekutif Mahasiswa; dan 

c. Ketua Badan Pemeriksa bersama Penanggung Jawab Media Sosial Badan Pemeriksa. 

(2)  Penanggung jawab memiliki kewajiban sebatas pada tugas publikasi di Akun Resmi yang 

ada padanya.  


