
-U-ITTAB"



Petunjuk Keqlatan Admlnistrasl Akademlk Untar

Visi
Menjadi Universitas EntrepreneuriaI unggul yang memiliki
lntegritas dan Profesionalisme di Asia Tenggara.

Misi

2

3

4
1.

2.

Menyelenggarakan pendidikan berlandaskan nilai-nilai
lntegritas, Profesiona[, dan Entrepreneurship (lPE).

Menyelenggarakan dan mengembangkan kegiatan
tridharma bagi seluruh sivitas akademika yang

nitai-nitai integritas, profesional dan

Tujuan
Membentuk dan menghasilkan Iulusan yang berwawasan
kebangsaan, menghargai pluralitas serta menjujung
tinggi moralitas bangsa dan berbudi [uhur.
Membentuk dan mengembangkan ilmu pengetahuan,
teknologi dan seni yang bermanfaat bagi masyarakat,
bangsa dan Negara.
Menghasilkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan,
teknologi dan seni yang bermanfaat bagi masyarakat,
bangsa dan negara.
Menghasilkan kerjasama dan jejaring di dalam dan luar
negeri yang saling menguntungkan dengan bertandaskan
nilai-nilai integritas, professionaI dan entrepreneurship

Sasaran
1. Meningkatkan kualitas mahasiswa
2. Meningkatkan kualitas dan dampak tridharma
3. Meningkatkan nilai akreditasi
4. Meningkatkan reputasi dan posisi Universitas
5. Diversifikasi pendapatan
6. Empowering stakehoders
7. lntegrasi system dan teknologi
8. Mengembangkan SDM
9. Meningkatkan kepuasan SDM
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ARTI LAMBANG
U N IVERSITAS TARUMANAGARA

Lambang secara keseturuhan, merupakan
penge;awantahan tekad Universitas Tarumanagara

untuk mengetola sebuah perguruan tinggi berdasarkan
PancasiLa dan Undang-Undang Dasar 1945 serta

berusaha menghasilkan sarjana dan tenaga ahti yang
terampiI serta berbudi [uhur :

Tungku dengan apinya yang membara, metambangkan
semangat bahwa Universitas Tarumanagara merupakan

wahana pendidikan tempat para mahasiswa ditempa
sehingga mampu menanggutangi segata tantangan

kemajuan jaman

Kobaran api menjutang keatas, melambangkan
semangat tinggi untuk cita-cita, sedangkan api yang

menyamping melambangkan adanya keserasian,
kesetarasan dan keseimbangan serta keterikatan pada

tujuan yang dicita-citakan

Mahkota dibagian atas. meLambangkan kecendekiawan/
kesarjanaan dan ketuhuran budi

Kerangka segi lima, metambangkan bahwa seluruh
kegiatan Universitas Tarumanagara ditaksanakan datam

kerangka PancasiLa
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KATA PENGANTAR

Buku Petunjuk Akademik dan Kegiatan Lainnya Tahun Akademik
201.812019 ini disusun untuk memberikan informasi studi bagi
Mahasiswa, Dosen, Karyawan Universitas Tarumanagara, dan
pihak yang terkait mengenai pembayaran biaya kutiah, Aktif Kutiah

Kembati (AKK), pembagian Kartu HasiL Studi (KHS), Cuti Akademik
(CA), petaksanaan ReEristrasi Rencana Studi (RRS) Online, cetak
Kartu Studi Sementara (KSS), batas waktu, dan peraturan Universitas
Tarumanagara Nomor 031 tentang Norma Kemahasiswaan

Dengan adanya buku petunjuk ini diharapkan penyetenggaraan
kegiatan registrasi akademik sesuai jadwal dan proses betajar
mengajar tebih baik, sehingga apa yang menjadi visi Universitas
Tarumanagara dapat terwu1ud, mrsi dapat terlaksana, dan tuluan
serta sasaran dapat dicapai

Apabita masih ada hat-hatyang betum jelas da[am kaitan petunjuk
akademik, dipersi[ahkan menghubungi Bagian Biro Adak Semoga
dengan diterbitkannya buku petunjuk ini petaksanaan pendidikan
di Universitas Tarumanagara dapat tebih [ancar sesuai dengan visi,

misi, tujuan, dan sasaran Universitas Tarumanagara yang tetah
ditentukan

Jakarta,

Direktur

atQT1&

Dr. Eko Harry

r's TARU4?)

/1ifr\ """

l:?a.x:i'
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PENDAHULUAN

Setiap mahasiswa, tanpa kecuali wajib metaksakan Reqistrasi
Rencana Studi (RRS) setiap semester, termasuk mahasiswa
berstatus cuti akademik ataupun yang hanya mengambit/
menunggu ujian skripsi/ tugas akhir

Mahasiswa yang tidak melaksanakan registrasi pada awaI
semester atau mengatami kegagatan proses registrasl karena tidak
tengkapnya persyaratan yang dibutuhkan, dianggap berstatus
mahasiswa non aktif Apabita status mahasiswa non aktif tebih
darr dua semester berturut-turut atau memitiki IPK kurang dari
2,00 atau perotehan sks-nya tidak sesuai dengan ketentuan yang

bertaku, agar tertebih dahulu meminta rekomendasi dari Wakit
Dekan atau Ketua Program Studi Fakuttas masing-masing sebetum
meLakukan registrasi

Penjetasan tebih tanjut tentang tahapan registrasi, kegiatan
akademik, dan informasi tainnya seperti tertutis di bawah ini

RI NCIAN KEGIATAN REGISTRASI :

1 Pembayaran Biaya Kutiah;
2 Aktif Kutiah Kembali;
3 Pembagian Kartu Hasil Studi (KHS);

4 Cuti Akademik;
5 Petaksanaan Registrasi Rencana Studi (RRS) onllne dan cetak

Kartu Studi Sementara (KSS);

6 Perbaikan Registrasi Rencana Studi (RRS)/Kartu Studi
Sementara (KSS) atau BatatTambah;

7 Pembagian Kartu Studi Mahaslswa (KSM)

Jadwal kegiatan registrasi dan perkuliahan Tahun Akademik
2OtBlzOLg dapat ditihat pada Tabel 1A 18, lC, LD, LE, LF,2A,29
dan 2C.
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Pembayaran Biaya Kuliah

Biaya kutiah yang terdiri dari komponen Biaya PenyeLenggaraan
Pendidikan (BPP) dan satuan kredit semester (sks), Btok khusus
mahasiswa Fakultas Kedokteran mutai angkatan 200712008
pembayarannya ditaksanakan dengan Sistem Virtual Account (VA)

dan besaran biaya kutiah dapat ditihat pada Tabet 3A, 3B dan 3C

Demi tertib dan [ancarnya proses Pembayaran, Biaya Kuliah
diharapkan mahasiswa membayar biaya kutiah dengan Sistem
Virtual Account (VA) sesuai dengan jadwat yang tetah ditentukan
(jadwaI pada Tabet 14, IB, IC, LD,1E dan ].F)

Mahasiswa yang tertambat membayar biaya kutiah sesuai dengan
jadwaI yang tetah ditetapkan dan tidak mengajukan permohonan
dispensasi penundaan pembayaran Biaya Kutiah, akan dikenakan
denda ketertambatan per bulan sebesar 3% (tiga persen) dari BPP
dan sks/btok yang beLum dibayar

Permohonan dispensasi penundaan pembayaran biaya kutiah
ditujukan kepada Pejabat Struktural yang ditunjuk di masing-
masing Fakuttas dan persetujuannya akan diketuarkan oteh Kepala
Sekretariat melalui Kepata Biro Administrasi Keuangan

2. Aktif Kuliah Kembali (AKK)

Mahasiswa yang berstatus Cuti Akademik atal Non Aktif pada
semester sebetumnya (tidak tebih dari dua semester) dan
berkeinginan aktif kembati, dapat mengajukan permohonan aktif
kutiah kembali Permohonan tersebut ditujukan kepada Direktur
Pembetajaran dengan cara mengisi Formutir Aktif Kutiah Kembati
(FR-UT-BAA-07) yang dapat diambit di Biro Adak Kampus I atau
Kampus ll, khusus untuk Program Pascasarjana dapat diambit
dan diserahkan di Sekretariat masing-masing Formutir yang tetah
diisi tengkap diserahkan ke Administrasi Tata Laksana (ADTAL) di
Kampus I Gedung M Lantai Dasar, sesuai dengan batas waktu
yang tertera datam Keputusan Rektor tentang Katender Akademik
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(jadwal pada Tabet 14, 18, 1C, lD, 1E dan LF sesuai denganjenjang
studi)

Khusus mahasiswa non aktif tebih dari dua semester atau
memitiki IPK kurang dari 2,OO atau perotehan sks-nya tidak sesuai
dengan ketentuan yang berlaku, agar terlebih dahutu meminta
rekomendasi dari Wakit Dekan atau Ketua Program Studi

Mahasiswa yang tertambat mengajukan permohonan aktif kutiah
kembati, permohonannya tidak diproses/tidak disetujui Dengan
demikian statusnya ditetapkan sebagai berikut:
a Mahasiswa yang sebetumnya non aktif, tetap berstatus non

aktif pada semester berikutnya
b Mahasiswa yang semester sebelum berstatus cuti akademik

dan baru mengambitsatu semester cuti akademik (mahasiswa
masih memiliki hak cuti akademik), dapat memperpanjang
cuti akademiknya dengan cara mengajukan permohonan
tertu[is kepada Direktur Pembelajaran sesuai dengan
Katender Akademik

Surat persetujuan atau penotakan aktif kutiah kembati diambit di
Biro Administrasi Akademik Kampus I (tidak dikirim/disampaikan
ke atamat mahasiswa) Persetujuan baru bertaku efektif, jika
mahasiswa tetah menye[esaikan kewajiban keuangan dan
kewajiban Lainnya untuk semester yang ditinggatkannya Khusus
rnahasiswa non aktif diwajibkan membayar biaya BPP semester
yang ditinggatkan

3. Pembagian Kartu HasiI Studi (KHS)

KHS diketuarkan oLeh Biro Administrasi Akademik untuk diserahkan
ke Fakuttas/Program Studi Tata cara pembagiannya kepada
mahasiswa diatur sepenuhnya oteh Fakultas/Program Studi
masrng-masrn9

Petunjuk Kegiatan Administrasi Akademik Untar

4. Cuti Akademik

Mahasiswa yang tidak dapat metaksanakan kegiatan tntrakurrkuler
pada semester reguler dapat mengajukan permohonan Cuti
Akademik Permohonan ditujukan kepada Direktur Pembetajaran
dengan cara mengisi Formutir Permohonan Cuti Akademik
(FR-UT-BAA-21) yang dapat diambit di Biro Adak Kampus I atau
Kampus ll, khusus untuk Program Pascasarjana dapat diambit
dan diserahkan di Sekretariat masing-masing Formutir yang tetah
diisi tengkap diserahkan ke Administrasi Tata Laksana (ADTAL) di

Kampus I Gedung M Lantai Dasar, sesuai dengan jadwat yang
tertera Keputusan Rektor Nomor: 6303 - KR/U NTAR lXl I 2017 (pada

Tabet 14, 18, lC, lD, 1E dan lF sesuai dengan jenjang studi)

Permohonan Cuti Akademik akan disetujui, apabita mahasiswa
memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester sebelumnya;
b Tetah menempuh pendidikan pada Program Studi yang

bersangkutan minima[ 1(satu) semester, dengan syarat
mempunyai tabungan sks dan IPK minimat sebagaimana
ditetapkan oteh Program Studi;

c Be[um pernah mengambiI cuti akademik tebih dari 3 (tiga)

semester;
Tetah mendapat rekomendasi dari Penasehat Akademik dan/
atau Wakil Dekan atau Ketua Program Studi terkait

Cuti Akademik hanya dapat diberikan maksimat4 (empat) semester
setama masa studinya, dengan ketentuan setiap kati pengajuan
permohonan hanya diberikan maksimat2 (dua) semester berturut-
turut Masa cuti akademik tidak diperhitungkan sebagai bagian
dari masa studi dan hanya dikenakan kewajiban membayar biaya
registrasi cuti sesuai Tabet 3 B.

Mahasiswa yang tertambat mengajukan cuti akademik sesuai

dengan jadwatyang tetah ditetapkan, akan dipertimbangkan untuk
diberikan dispensasi cuti akademik, dengan ketentuan memenuhi
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persyaratan seperti tersebut di atas Permohonannya diajukan
kepada Wakit Rektor Mahasiswa yang memperoteh dispensasi cuti
akademik, tetap dikenakan kewajiban membayar biaya BPP

Surat persetujuan atau penolakan cuti akademik diambit di Biro
Adak Kampus I (tidak dikirim/disampaikan ke alamat mahasiswa).

5. Pelaksanaan Registrasi Rencana Studi (RRS) Online dan
Cetak Kartu Studi Sementara (KSS)

Sebeturn metaksanakan RRS online, mahasiswa tertebih dahulu
harus berkoordinasi dengan Penasehat Akademik/Program Studi/
Fakuttas masing-masing untuk menentukan mata kutiah yang
akan diprogramkan Tata cara dan jadwat koordinasi sepenuhnya
diatur oLeh masing-masing Program Studi/Fakuttas

RRS online dapat diakses pada l.4/ebslte Universitas Tarumanagara
di [aman https://www untarac id sesuai dengan jadwaI pengisian
RRS yang akan diinformasikan meLalui Pengumuman Karo Adak
K[ik icon RRS online yang letaknya di bagian bawah website
Masukkan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) sebagai user name,
dan masukkan password (password awal adalah tanggal lahir
dengan format dd -MM-yyyy)

Mahasiswa yang tetah metaksanakan registrasi akan memperoteh:
a Kartu Studi Sementara (KSS),

(Datam KSS tercantum saLah satunya Nomor Registrasi Nomor
ini digunakan, apabila mahasiswa akan metaksanakan kembati/
mengutang mengisi RRS online);

b Kartu Studi Mahasiswa (KSM)

Selain mendapatkan kedua kartu tersebut di atas (form a dan
b),namanya tercantum pada Daftar Peserta Mata Kuliah (DPMK) (FR-

UT-BAA-08) dan berhak mengikuti kegiatan akademik Mahasiswa
yang namanya tidak tercantum pada DPMK wajib segera metapor
dan mengurusnya ke Biro Administrasi Akademik pating lambat satu
minggu seteLah perkutiahan dimutai yaitu pada masa batal tambah
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Jika mahasiswa mengaLami kesutitan datam metaksanakan RRS

onllne, dapat menghubungi [angsung metalui telepon atau unit
kerja unit kerja terkait pada hari dan jam kerja yaitu:

- Mengenai Keuangan:

Biro Adku Kampus I Tetp (021) 5671747 ext 116 dan 127 atau di

fax No (021) 5638349

Biro Adku Kampus ll Tetp (021) 5655508,09,10 ext 0122 atau di

fax No (021) 5655550

- Mengenai Akademik:

Biro Adak Kampus lTetp (021) 567L747 ext III,II2,II3 dan 114

atau fax No (021) 5638345

Biro Adak Kampus ll No (02f) 5655508 - l-0 ext 0222 I 1725

fax No (021) 5655550

- Mengenai Program/Website:

Puskom Tetp (021) 5695872L ext 1005, IO07,I00B,I0I7

Mata Kuliah Umum (MKU) Kampus ll Gedung A Tetp (021)

5655508 - 10 ext 1012

- Mengenai Jadwal Mata Kuliah:

Fakuttas/Jurusan/ Program Studi masing- masing

6. Perbaikan Registrasi Rencana Studi (RRS)/Kartu Studi
Sementar (KSS) atau BatalTambah

Pengisian RRS online menjadi tanggung jawab mahasiswa
sepenuhnya, kecuati jika terjadi kesatahan o[eh tembaga Jika
terjadi kesatahan oteh tembaga, mahasiswa berhak metakukan
perbaikan RRS/KSS atau Batal Tambah sesuai dengan jadwaL
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Pengaturan perbaikan RRS/KSS atau Batal Tambah sepenuhnya
diatur oleh Fakultas/Program Studi masing-masing.

7. Pembagian Kartu Studi Mahasiswa (KSM)

Mahasiswa yang tetah metaksanakan registrasi on[ine akan
memperoteh KSM KSM merupakan bukti sah pengambitan mata
kutiah dan hak mahasiswa mengikuti program akademik semester
berjatan seperti perkuliahan, Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian
Akhir Semester (UAS), Ujian Skripsi/Tugas Akhir/Tesis

Pembagian KSM akan ditaksanakan di Biro Administrasi Akademik
Kampus ldan Kampus ll (khusus untuk mahasiswa Fakuttas
Ekonomi) sesuai dengan jadwat (Tabet 14 atau Tabel 18)
Persyaratan pengambitan KSM sebagai berikut:
a Telah menyelesaikan kewajiban keuangan (tetah me[unasi

biaya kutiah)
b Menyerahkan satu lembar pasfoto berwarna terbaru (pating

lama tiga butan terakhir) ukuran 2 cm X 3 cm, angkatan
2015 120L6 dan sebetumnya

c Mahasiswa angkatan 201612017, 2OI7120L8, dan 20LB|2OI9
mencetak sendiri metatui Lintar mahasiswa (cetak berwarna)

BEBAN STUDI

Pengambilan beban studi pada semester pertama, sepenuhnya
ditetapkan oteh Fakuttas/Program Studi masing-masing (paket)

Namun, mutai semester kedua dan seterusnya pengambilan
beban studi Program Studi Sarjana kecuati Fakutas Kedokteran,
berdasarkan IPK da n IPS ya ng diperoteh pada semester sebetumnya
seperti diagram yang ada pada PUT 067 Tahun 2006

Cara menggunakan diagram pada Tabet 5 sebagai berikut:
l- Tarik garis horisontal dari kiri ke kanan pada baris sesuai

perotehan IPK

2 farik garis vertika[ dari atas ke bawah pada baris sesuai
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perolehan IPS

3 Titik pertemuan antara garis horisontal dengan garis vertikal'
menunjukan beban studi maksimum

4 Jika titik pertemuan di tuar angka yang ada, tarik garis

diagona[, maka beban studi maksimum diambiI angka yang

ada pada garis atau di bawah garis dtagonal jika tertetak di

antara dua angka

Pengambitan beban studi maksimal khusus Fakultas Kedokteran
berdasarkan IPS semester sebelumnya dengan acuan Tabel 5.

PINDAH KULIAH

Salah satu jatur yang dibertakukan oteh Universitas Tarumanagara
untuk menerima mahasiswa baru adaLah dengan iatur pindah

kutiah Pindah kutiah dapat tertaksana antar Program Studi/Fakuttas
di tingkungan Universitas Tarumanagara (pindah kutiah lnternal),
atau Program Studi/Fakuttas dari luar Universitas Tarumanagara
(pindah kuliah eksternal), dengan ketentuan memenuhi prosedur
dan persyaratan yang berlaku

Prosedur dan persyaratan pindah kuliah internal khusus antar-
program studi:
L Mengajukan permohonan kepada Rektor paling tambat akhir

butan Juni untuk Semester GanjiLatau butan Desember untuk
Semester Genap setiap tahun akademik beriatan

2 Metampirkan transkrip nitai

3 Memitiki IPK minima[ 2,00 atau
Program Studi yang dituju

4 Memenuhi persyaratan akademik
oteh Program Studi yang dituiu

5 Memenuhi administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan
yang bertaku

Prosedur dan persyaratan pindah kuliah eksternal antara lain:
L Mengajukan permohonan kepada Rektor pating [ambat akhir

sesuai dengan kebijakan

[ainnya yang ditetapkan

10
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butan Jr,rni ur',lrl( !,,r,rester Ganjitatau buLan Desember untuk
Semester Gei :,p ::r:t ap tahun akademik berjatan

2 Metampirkan Iranskr p dan Surat Keterangan Pengunduran
diri dari Perguritan tjvtqqi asaI

3 Tidak terancafir putus sl.Ltdi di Perguruan Tinggi asat

4 Tertampir pada larnan Fortap Ristekdikti
5 Minimal Status Akreditasi Program Studi asat sama dengan

Program Studi yang dituju
6 Memitiki IPK minimat 2,50 atau sesuai dengan kebijakan

Program Studi yang dituju
7 Memenuhi persyaratan akademik [ainnya yang ditetapkan

oleh Program Studi yang dituju
B Bersedia memenuhi administrasi keuangan sesuai dengan

ketentuan yang bertaku
9 Khusus caton mahasiswa dari Perguruan Tinggi Luar Negeri,

harus menyertakan Surat Rekomendasi dari Dirjen Dikti
Kementerian Pendidikan NasionaI dan Kebudayaan

Persetujuan atau penotakan pindah kutiah baik internal maupun
eksternal, akan disampaikan secara tertulis

MASA STUDI

Masa studi sesuai dengan peraturan Universltas Tarumanagara
Nomor 1lO tentang perubahan atas peraturan Universitas
Tarumanagara Nomor 067 tentang Penyetenggaraan Pembelajaran
adatah:
Masa studi mahasiswa setiap program studi adatah:
a Program sarjana atau program sarjana terapan pating tama 7

(tu1uh) tahun akademik
b Program profesi pating tama 3 (tiga) tahun akademik
c Program magister, program magister terapan, atau program

spesiatis pating [ama 4 (empat) tahun akademik
d Program doktor, program doktor terapan, atau subspesiatis

pating lama 7 (tujuh) tahun akademik
Perhitungan batas masa studi menurut pertahun masuk/angkatan
kecuati mahasiswa pindahan adalah seperti pada Tabet 4

12

Petunjuk Kegiatan Administrasi Akademik Untar

Khusus mahasiswa pindahan, batas masa studi disesuaikan
dengan penetapan pada lembar penyetaraan mata kuliah yang
tertampir dalam surat persetujuan pindah kutiah.

Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studinya sesuai
dengan batas masa studi yang ditetapkan, tidak dapat diperpanjang
sehingga tidak dapat meLanjutkan studi pada program studi
yang sama Dengan sendirinya mahasiswa tersebut dinyatakan
putus studi tanpa harus didahutui oteh pernyataan tertutis datam
bentuk apapun dari Universitas Jika mahasiswa yang tetah
dinyatakan putus studi melaksanakan registrasi/teregistrasi,
maka registrasinya dinyatakan tidak sah (Peraturan Universitas
Tarumanagara Nomor 110 tentang Perubahan atas Peraturan
Universitas Tarumanagara Nomor 067 tentang Penyelenggaraan
Pembetajaran Pasat 42 ayat 2)

Mundur/Berhenti Kutiah

Setiap mahasiswa dapat mengundurkan diri dari Program Studi/
Fakuttas/Universitas dengan persyaratan sebagai berikut:
I Mengajukan permohonan kepada Direktur Pembetajaran

dengan cara mengisi formutir permohonan (FR-UT-

BAA-23) yang dapat diambit di Biro Adak Kampus I atau
Kampus ll Formutir yang tetah diisi tengkap termasuk
tetah ditandatangani oteh orang tua/wati'dan Wakit Dekan
diserahkan ke Administrasi Tata Laksana (ADTAL) Kampus l,

Gedung M, Lantai Dasar;
2 Tetah metunasi semua biaya kutiah/tanpa ada tunggakan;
3. Metampirkan Surat Keterangan bebas peminjaman buku dari

perpustakaan fakultas dan pusat;

Persetujuan pengunduran diri datam bentuk Surat Keterangan
yang ditandatangani oteh Rektor harus diambiL di Biro Administrasi
Akademik, karena tidak disampaikan ke atamat mahasiswa

Khusus mahasiswa yang mengundurkan diri sebetum perkutiahan

t3
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dimulai atau betum pernah mengikuti kegiatan perkuliahan namun
telah membayar biaya kuliah semester berjalan, maka biaya kuliah
kecuati biaya registrasi dapat diminta kembati di Biro Administrasi
Keuangan Universitas Kampus I Gedung M, Lantai Dasar.

SEMESTER EKSTENSI

Mahasiswa yang berkeinginan memperbaiki nitai D, E, atau prestasi
akademiknya diberi kesempatan memperbaikinya pada Semester
Ekstensi, yang ditaksanakan setetah Semester Ganjit/Genap
berakhir

Persyaratan mahasiswa mengikuti Semester Ekstensi sebagai
berikut:
1 Berstatus aktif kutiah pada semester berjatan (tidak berstatus

cuti akademik atau non aktif);
2 Pernah mengambit/mengutang mata kutiah semester reguler;
3 Terdaftar sebagai peserta Semester Ekstensi;
4 Tetah metunasi semua kewajiban keuangan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku;
5 Beban studi maksimum yang boteh diambit adalah B sks

(tidak metebihi 24 sks dengan jumlah sks yang diperoteh
semester berjalan).

Penawaran mata kutiah, jadwat kutiah, dan jumtah peserta minimaI
sepenuhnya ditetapkan oteh Ka UPT MKU/Program Studi/Fakuttas

Pelaksanaan Semester Ekstensl akan diumumkan melalui
pengumuman yang diketuarkan oteh Direktur Pembetajaran
sebelum petaksanaan Ujian Akhir Semester

Ujian dan Penilaian

Ujian
Untuk mengukur keberhasitan betajar mahasiswa perlu ditakukan
evatuasi hasiI belajar mahasiswa. Evatuasi dapat meta[ui Tugas
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Mandiri/Ketompok, Praktik, dan Ujian.

Jenis Ujian yang ditaksanakan di Universitas/Fakuttas/Progam
Studi minimat:
L. Ujian Tengah Semester (UTS),

2. Ujian Akhir Semester (UAS), dan
3. Ujian Komprehensif dan atau Tugas Akhir atau bentuk [ain
yang sejenis dengan itu

Penyetenggaraan Ujian sepenuhnya diatur oteh Fakuttas/Direktur
Pascasarjana dengan berpedoman pada jadwat yang tetah
ditetapkan di datam Kalender Akademik, kecuati mata kutiah
tertentu harus dikoordinasikan dengan Universitas

Ketentuan dan tata tertib petaksanaan ujian diatur dengan
Keputusan Dekan/Keputusan Direktur Pascasarjana/Keputusan
Rektor dengan berpedoman pada Peraturan Universltas yang

bertaku.

Penilaian.
Penilaian adalah proses pengukuran hasit belajar para mahasiswa
yang diadakan pada setiap mata kutiah persemester pada program
studi. Pemberian nilai sepenuhnya menjadi kewenangan Dosen
Penanggungjawab Mata Kutiah, Dosen Penguji, dan/atau Tim
Penguji.

Tata cara penitaian diatur di datam Peraturan Universitas
Tarumanagara (PUT) No 067 Tahun 2006 tentang
Penyetenggaraan Pembetajaran bagian keUma mulai Pasal 58
sampai dengan Pasat 62

PREDIKAT KELULUSAN DAN KRETERIA LULUSAN TERBAIK

Sesuai dengan Keputusan Rektor Nomor : 5991-KR/UNTAR/
lll2OI7, bahwa predikat ketutusan didasarkan atas lndek Prestasi

Kumulatif (lPK) yans diperoleh mahasiswa dengan kriteria:
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A. Program Studi Sarjana adalah sebagai berikut:
1 IPK 2,OO - 2,75 : Cukup Memuaskan
2 IPK 2,76 - 3,OO : Memuaskan
3 IKP 3,01 - 3,50 : Sangat Memuaskan
4 IPK 3,51 - 4,00 : Dengan Pujian (jika kelulusan

dengan masa studi maksimal 4 tahun (B semester).

B. Program Studi Profesi, Spesialis, Magister dan Doktor
sebagai berikut:
l" IPK 3.00 - 5,50 : Memuaskan
2 IPK 3,5L - 3,75 : Sangat Memuaskan
3 IKP 3,76 - 4,00 : Dengan Pujian (jika ketutusan

program profesi, spesiatis atau magister dengan masa
studi maksimal 2 tahun (4 semested, atau program
doktor dengan masa studi maksimat 4 tahun (B

semester)

Di samping predikat ketutusan, ditetapkan puta [utusan terbaik
bedasarkan IPK dan masa studi maksimatyaitu:
A Untuk Program Sarjana, IPK minimal 3,00 dengan masa studi

maksima[ 4 tahun (B semester).
B Untuk Program Profesi, Spesiatis, Magister, IPK minimat 3,50

dengan masa studi maksimal 2 tahun (4 semester)
C Untuk Program Doktor, IPK minimat 3,50 dengan masa studi

maksima[ 4 tahun (B semester)

IJAZAH

Setiap mahasiswa yang tetah menyelesaikan kebulatan studi dan
telah dinyatakan lulus datam yudisium yang ditaksanakan oleh
Progam Studi/Fakuttas terkait, berhak menerima ijazah, Daftar
Prestasi Akademik Mahasiswa, Surat Keterangan Pendamping
ljazah (SKPI) yang diketuarkan oleh Universitas Tarumanagara,
dan berhak menggunakan getar sesuai dengan ketentuan yang
berlaku
ljazah dan ke[engkapan [ainnya dapat diambitdi Biro Adak Kampus
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I Gedung M Lantai Dasaratau Kampus ll Gedung C Lantai 2 (khusus
mahasiswa Fakultas Ekonomi) dengan menyerahkan persyaratan
sebagai berikut:

1-. Bukti bebas pinjaman buku dari perpustakan fakuttas dan
pusaU

2. Bukti setoran bank biaya pengambitan ijazah;
3. Setain dua bukti diatas (butir l- I 2) ditambah Surat Kuasa

bermaterai 6.000 dan satu lembar fotokopi KTP pemberi
dan penerima kuasa (khusus bagi mahasiswa yang tidak
mengambil sendiri/diwakitkan)

WISUDA

Mahasiswa yang telah menyetesaikan kebutatan studi atau tetah
dinyatakan [utus datam yudisium yang ditaksanakan oteh Program
Studi/Fakuttas terkait, berhak mengikuti prosesi wisuda dengan
ketentuan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Panitia
Wisuda. Prosesi wisuda dilaksanakan setiap akhir semester atau
dua kati dalam satu tahun (butan Mei untuk Semester Ganjit dan
butan Oktober untuk Semester Genap)

Mengenai persyaratan, jadwat pendaftaran, dan petaksanaannya
akan ditetapkan lebih tanjut oteh Panitia Wisuda dan akan
diinformasikan kepada caton wisudawan melalui pengumuman
tersendiri di maslng-masing Fakuttas/Prgram Studi.

LAIN-LAIN

Hat-hat lain yang betum ada di datam petunjuk kegiatan akademik
dan kegiatan [ainnya, atau ada yang tidak jetas/dimengerti, dapat
menghubungi Biro Administrasi Akademik Kampus I baik [angsung
maupun melatui tetephone (02I) 5671747 ext l-09, 11L, I12, II3,
II4, II5,703,
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Tabel 1A
JADWAL PEMBAYARAN, PENDAFTARAN, DAN KEGIATAN LAIN

SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2OL8I2OL9
PROGRAM STUDI STRATA SATU

Keterangan:
* ) Jadwa[ kegiatan mahasiswa baru sesuai petunjuk mahasiswa
yang tetah diterima pada Semester Ganjit Tahun Akademik
2OIBl2OL9 atau sampai dengan tanggat 11- Agustus 20J-B

Pembayaran biaya pendidikan pada semester ganjiI khusus
mahasiswa baru 2O1,Bl2OL9 termasuk blaya sks/btok

Batas akhir permohonan pengajuan Dispensasi pembayaran uang
kutlah bagi mahasiswa yang tidak dapat membayar sld tanggaI
yang tentukan sebagai berikut :

- BPP : Ganjil20IB|20L9 11 Juni s/d L3 Agustus 20LB
- sks : Ganjit 20lB/2019 11 Juni s/d L3 Agustus 2018

Jadwat RRS Online sesuai dengan Pengumuman yang
diketuarkan KARO ADAK
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Tabel 18
JADWAL PEMBAYARAN, PENDAFTARAN, DAN KEGIATAN LAIN
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2OL8I2OL9 PROGRAM

STUDI STRATA SATU

Keterangan:

") Jadwat kegiatan mahasiswa baru sesuai petunjuk mahasiswa
yang tetah diterima pada Semester Genap Tahun Akademik
20rB/2019

Pembayaran biaya pendidikan pada ,"."r1"r. genap khusus
ma hasiswa baru 2078 I 2019 te rmasu k biaya sks/btok

Batas akhir permohonan pengajuan Dispensasi pembayaran uang
kutiah bagi mahsiswa yang tidak dapat
membayar s/d tanggat yang tentukan sebagai berikut :

- BPP : Genap2OIT/2OIB 10 Desember s/d 07 Januari 2019
- sks : Genap 2OI7/2OIB 18 Februari /d 04 Maret 2OL9

Jadwal RRS Onlrne sesuai dengan Pengumuman yang
dikeluarkan KARO ADAK

KEGIATAN JADWAL KEGIATAN

Pembayaran BPP 04 Juni s d 02 Juti 2018

Pengajuan Permohonan Aktif
Kutiah Kembati (AKK)

01 s d 29 Juni 2018

Pengajuan Permohonan Cuti
Akademik (CA)

09 Juti s d 24 Agustus 2018

RRS Pendaftaran Kelas *) Perbaikan
RSS

09 s d 27 Juti 2018

BatatTambah L3 s d.2I Agustus 2018

Pembayaran sks/Btok 28 Agustus s d 10 September 2018

Pengambitan KSM 17 sd 27 September 2018

KEGIATAN JADWAL KEGIATAN

Pembayaran BPP L0 Desember 2018 s d 07 Januari
2019

Pengajuan Permohonan Aktif
Kutiah Kembati (AKK)

17 Desember 2018 s d 07 Januari
2079

Pengajuan Permohonan Cuti
Akademik (CA)

04 s d 15 Februari 2019

RRS Pendaftaran Ketas *) Perbaikan
RSS

14 Januari s d 01 Februari 2019

BataL Tambah 04 s d 08 Februari 2019

Pembayaran sks/Btok 18 Februari s d 04 Maret 2019

Pengambitan KSM L8 s d 22 Maret 2019
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Tabel 1C
JADWAL PEMBAYARAN, PENDAFTARAN, DAN KEGIATAN LAIN

SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2OL8I2OL9
PROGRAM STUDI STRATA DUA, PROGRAM STUDI STRATATIGA

DAN PROGRAM STUDI PROFESI AKUNTANSI
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Tabel 1D
JADWAL PEMBAYARAN, PENDAFTARAN, DAN KEGIATAN LAIN
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 201,812OL9 PROGRAM

STUDI STRATA DUA, PROGRAM STUDI STRATATIGA DAN

Keterangan:
*) Jadwat kegiatan mahasiswa baru sesuai petunjuk mahasiswa
yang telah diterima pada Semester Genap Tahun Akademik
2OIB|2OI9 atau sampai dengan tanggal 04 Februari 2019

JadwaI RRS Onllne sesuai dengan Pengumuman yang
diketuarkan KARO ADAK ,

Keterangan:
* ) JadwaI kegiatan mahasiswa baru sesuai petunjuk
yang telah diterima pada Semester Ganjit Tahun
2OIB|2OI9 atau sampai dengan tanggat 09 Juti s d.

2018

mahasiswa
Akademik

13 Agustus

Jadwat RRS Online sesuai dengan Pengumuman yang
diketuarkan KARO ADAK

KEGIATAN JADWAL KEGIATAN

Batas Akhir Pembayaran Uang
Kutiah

31 Juti 2018

Pengajuan Permohonan Aktif
Kutiah Kembati (AKK)

02 s d 30 Juni 2018

Pengambitan RRS Pendaftaran
Ketas *) Perbaikan RSS

09 s d 27 Juti 2018

Pengajuan Permohonan Cuti
Akademik (CA)

09 Juti s d 27 Agustus 2018

Pengambitan KSM l-9 s d 26 September 2018

PROGRAM STUDI PROFESI AKUNTANSI

KEGIATAN JADWAL KEGIATAN

Batas Akhir Pembayaran Uang
Kutiah

31 Januari 2019

Pengajuan Permohonan Aktif
Kutiah Kembati (AKK)

17 Desember 2O1B s d 04 Januari
2019

Pengambi[an RRS Pendaftaran
Ketas *) Perbalkan RSS

14 Januarl s d 01 Februari 201-9

Pengajuan Permohonan Cuti
Akademik (CA)

04 s d 22 Februari 2019

PengambiLan KSM L8 sd 22 Maret 2019
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Tabet lE
JADWAL PEMBAYARAN, PENDAFTARAN, DAN KEGIATAN LAIN
SEMESTER GANJ I L TAH U N AKADEMIK 2018/2O19PROGRAM

Tabel lF
JADWAL PEMBAYARAN, PENDAFTARAN, DAN KEGIATAN LAIN
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2OL8I2OL9 PROGRAM
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Tabel 2A
JADWAL KEGIATAN AKADEMIK PROGRAM STUDI SARJANA

STUDI PROFESI DOKTER

KEGIATAN JADWAL KEGIATAN

Pembayaran Uang Kutiah 03 s d 28 September 2018

Pengajuan Permohonan Aktif
Kutiah Kembati (AKK)

01 Februari s d 3I Agustus 2018

Pengajuan Permohonan Cuti
Akademik (CA)

01 Februari s d 28 September 2018

KEGIATAN TANGGAL KEGIATAN PRASYARATAN

Semester Ganjit:
A Tatap muka (sebeLum

UTS)

- UTS MKU
- UTS Fakuttas

B Tatap muka (sebelum
UAS)

- UAS MKU
- UAS Fakuttas

13Agustussd 21
September 2018

24 s d 26 September 2018
01sd 12Oktober2018
15Oktobersd 23
November 2018

26 s d 28 November 2018
03 s d 14 Desember 2018

Tetah metaksanakan RRS/memprogramkan
mata kuliah metatui onlr:ne dan mempunyai

KSM Semester GanjiI 2078 I 2OI9
Pendidikan
nakan RR5/memprogramkan

mata kutiah metatui onlr:ne dan mempunyai
printout KSS

Menunjukkan KsM Semester GanjiL 2018/2019
b Lunas Biaya Pendidikan

Semester Genap:
A. Tatap muka (sebelum

UTS)

- UTS N4KU
- UTS Fakuttas

B Tatap muka (sebetum
UAS)

- UAS MKU
- UAS FakuLtas

04Februarisd 22Maret
2019

25sd 27Maret2019

28 Maret s.d. L1 Aprit 2019
12 Aprits.d. 1.7 Mei 2019

20sd 22Mei2ol9
23 Mei s d 19 Juni 2019

Tetah metaksanakan RRS/memprogramkan
mata kutiah meLatui online dan
mempunyai print-out KSS

Menunjukkan KSN4 Semester GanjiI2OISl2OI9
Pendidikan
nakan RRS/memprogramkan
elalui onlrhe dan mempunyai

Menunjukkan KSM Semester Ganjil 2018/2019
I Lunas Biaya Pendidikan

PendaftaEn Wisuda:
- Semester Ganiit

20!812019
- Semester Genao

2or8t20!9

Mulai Maret 2019

Mutai Agustus 2019

Sudah di Yudisium dan Lunas Biaya Wisuda

Wisuda:
- Semester Ganiil

201a12019
- Semester Genap

20ral20r9

Mei 2019

Oktober 2019

Tetah terdaftar Wisuda

Pengambitan Uaah:
- Semester Ganiil

201a12079
- Semester Genap

2lJ1A12019

Dimutai awal Aprit 2019

Dimutai awal Oktober
2019

ljazah serta ketengkapan tainnya dapat diambit
di Biro Adak Kampus I Gd M Lantai Dasar dan
Kampus ll, Gd C, Lantai 2 khusus mahasiswa
Fakuttas Ekonomi dengan menyerahkan
persyaratan sebagai berikut :

1 Bukti bebas pinjaman buku dari
Perpustakaan Fakuttas dan Pusat

2 Bukti setoran bank biaya pengambiaLn
ljazah

3 Surat Kuasa bermaterai 6 000 dan satu
lemb an
pene ahasiswa
yang iwakiLkan)

STUDI PROFESI DOKTER

KEGIATAN JADWAL KEGIATAN

Pembayaran Uang KuLiah 01 s d 29 Maret 2019

Pengajuan Permohonan Aktif
Kutiah Kembati (AKK)

03 September 2018 s d.28 Februari
2019

Pengajuan Permohonan Cuti
Akademik (CA)

03 September 2018 s d 29 Maret
2019
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Tabet 2B
JADWAL KEGIATAN AKADEMIK PROGRAM STUDI MAGISTER,
PROGRAM STUDI DOKTOR, dan PROGRAM STUDI PROFESI

AKUNTANSI
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Tabel 2C
JADWAL KEGIATAN AKADEMIK PROGRAM STUDI PROFESI

DOKTER

KEGIATAN TANGGAL KEGIATAN PRASYARATAN

semesterGanjil:
A Tatap mlka (sebeLum UTS)

- UTS

B Tatap muka (sebetum tlAS)

- UAS

06 Agustus s d
28 September 2018

01sd 12Oktober2018

16 Oktober s d
30 November 2018

03 s d 14 Desember 2018

Tetah meLaksanakan RRS/memprogramkan
mata iJt.ah Te.aluiorline dan merpJnya.
print-out KSS

Menunjukkan KSM Semester Canjit 2018/2019
I Lunas Biaya Pendidikan
Telah metaksanakan RRs/memprogramkan
mara ku,iah mela.uionline dan mempunyai
prnt-out KSs

Menunjukkan KSM Semester Ganj I 2018/2019

Semester Genap:
A Tatap muka (sebelum UTs)

- UTS

B Tatap muka (sebelum LlAs)

- IJAS

04 Februari sd
22 Matel 2019

25Maretsd 08Aprt2019

09Aprilsd 24Mei2O!9

27 Mel s d 20 Juni 2019

Tetah melaksanakan RRs/memprogramkan
mata kutiah meralur orlire dan mempunyat
p,rt-out KSS

Menunjukkan KSM Semester Ganjit 2018/2019
b Lunas Biaya Pendidikan
Telah metaksanakan RRS/memprogramkan
maE kuliah melaruionlme dan mempunyai
print-outKSS
Menunjukkan KSM Semester Ganjit 2018/2019
b Lunas Biaya Pendidikan

Pendaftaran Wisuda:
- semester Ganjil 2018/2019
- Semester Cenap 2018/2019

MuLai Maret 2019
Mutai Agustus 2019

Suoah di vLdis,um da1 I uras B;aya Wisuda

Wisuda:
Semester Ganjlt 2018/2019
Semester Genap 2018/2019

Mei 2019
Oktober 2019

Telah ierdaftar Wisuda

Pengambilan Uazah:
- semester Ganjit 2018/2019
- semester Genap 2018/2019

Dimutai awaL Aprit 2019
Dimutai awal Oktober 2019

ljazah serta ketengkapan lainnya dapat
diambitdi Biro Adak Kampus I Gd M Lantai
Dasar dan Kampus ll, Gd C, Lantai 2 khusus
mahasiswa Fakultas Ekonomi dengan
menyerahkan persyaratan sebagai berikut :

1 Bukti bebas pinjaman buku dari
Perpustakaan Fakuttas dan Pusat

2 Bukti setoran bank biaya pengambiatn
ljazah

3 Surat Kuasa bermaterai 6 000 dan
satu Lembar fotokopi KTP pemberi dan
penenna kuasa (khrsus baq' mahas'swa
yang tidak mengambil sendiri/diwakitkan)

KEGIATAN TANGGAL KEGIATAN PRASYARATAN

Kepaniteraan di Rumah Sakit Seplember 2018 s d Febr!ari 2019 Lunas oSCE (Oblectlve
Structurcd Clinical
Examinatian)
Tetah mengikuti janjl
Dokter Muda

lJjian Kompenlensi
Semester Ganjit I.IKMPPD
Jadwal dari Panitia Uji
Kompetensi

- Semester Genap UKMPPD
JadwaL dari Panilia Uji
Kompetensi

November 2018 s d Februa.i 2019

MeisdAgustus2019

Telah menyetesaikan
seluruh putaran
Kepanlteraan di Rumah
Sakit
Telah Yudis um
bersama KDPI
Lutus Skrlninq PSPD

Pelantikan Dokter
- SemesterGanjit

- SemesterGenap

JanuarisdAprit20l9

JulisdOktober2019

Tetah lulus uji
kompetensi mahasiswa
Program Profesi Dokter
(UKMPPD)
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Tabel 3A
BIAYA PENYELENGGARAAN PEN DIDI KAN (BPP) SEMESTER

Petunjuk Kegiatan Administrasi Akademik Untar

Tabet 38
BIAYA: REGISTRASI CUTI, sks DAN BLOK

b
FAK/PROG. STUDI

2W. 26. 2M. ilF 2016. 20L7 tut
I EKot'lolrir

tl SlManajemen 4400000 4400000 4400000 4400 000 4500000 6500 000 6500000

l2 51 Akunbns 5400000 5400000 5400000 5400000 5 500000 I 500000, I 500000,

: IE{:NX(

21 51 A6tekur 8400000, 8400000, 8400000 8400000, 9 s00 000, 11000000. 11000000.

22 51 Tekn k Sipil 5400000 - 5400000 5400000 - 5 900000- 7000000- tro00.000- [000000-

23 4900000 - 4900 000 - 4900000 - 4900000 5500000 - 5 500000 - 5 500000 -

2A SlTekn k Elektro 4400000, 440000q 440000q 4900000,- 5500000,- 5 50000q- 5 500000,-

25
SlPerencanaan

3 900000 3900000 4400000 4400000 - 5000000 5500000 5 500000.

26 SlTeknik lndusk 4400000,- 4400000 4400000,- 4400000- 5500 000,- 6500000,- 6 500000,-

t TEXfIOLOGI lNKrRJilASl

3L
51 Teknik

lnformaiika
4900000,- 4900000, s 000000, 5000000 5s00000, 5500 000, 6500000,

32
51 Si$em

3900 00q 3 900000, 4000000,- 4000 000- 450000q- 5500000,- 6500000,-

4 HUKUM

L 51 lmu Hukum 3900 000,- t900000, 4150 000,- 4400000- 5 000000- 6500 000,- 6500000,-

5 KEDqOERAN

51 51 Kedokteran t5400000 154000m. LB4m 000 18400000- 18 500.000- 25000.0m.- 25000.000.-

6 rSKOlOd

51 Psikologr 4900000 - 4900 0(io 4900000 4900000, 6500000 6 500000 6500000,

7 SBII IUPAOPESAIN

/I Degin nteror 6400000, 6400000 6400 000, 6400 000 7500000 8 500.000 a500.000,-

7.2 Komun kasiVisual 7400000- 7400000 - 7400000- 7400000- 7500000 - 7500000 - 2500000-

I FAKll 
'lU

KOITIUNIKASI
3mm0 rw00i) 3 900 000. J.900.000.- 4 y"E 000

F[/JUR 
'ROCSTUDI

zotz 20lt 20t4 zo15 zo16 zoLT 2018

Uang persks 225000,- 225000, 225AOO,- 225 000 - 250000. 300000 - 300000-

Uang per blok
(khusus FK)

2 500000,- 2500000- 2 500000 2 500000 - 3 000000 3000000 - 3000000,

Uang Fr sk (khusus

Efu)
225004,- 22504O 225044 350000- 250000 300000 300000,

Uaru RqMsCud Fr 250000 ?50000 - 250000, 250000, 300000,. 500000.. 500000-

Catatan:
*) sudah termasuk uang Registrasi dan
mahasiswa masing-masing EdtLlta5

uang Bipekskur sesuai tahun dan angkatan

26
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Tabel 3C
BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM STUDI MAGISTER.
PROGRAM STUDI PROFESI AKUNTANSI dan
PROGRAM STUDI DOKTOR
TAH U N AKADEM I K 201.8 I 2OT9 U N IVERSITAS TARUMANAGARA

Jonit 8l.yr NKN mtH

Ujian Saingan
Ma$k

500000 500000 Gj.400000
Gn750000 400 000 5ooooo ' 4ooooo 400000 300000 600000 600 000 600000 rs00000 1000000

2 f4aUikuLasi

2000000
(PAKil]
LutLrgn
NonSH

750000
(per mld

800000
(per mld

100000
(p€r kali

perErnuan)

3300000
Lutugn
NoPSi

2 500000 3300.000 2000000
(per sk)

750000
(per sks Non

sH)

3 Registrasl 500000 300000 Gj300000
Gn 500.000 300 000 400 000

300 000 500000 s00000 600000 600000 600000 2 500 000 1s00000

4 Kutah
15000000

(Paket)
1250 000

(per sks)

Gj 1000000
Gn1100000

(per sk)
Gj 12 000 000
cn13200000

(nt 192)
Gj 18 000 000
Gn 19.800 000

(smL3)

13 200 000
(paket)/

semesler

l2ooooo ,=?ffiil?[.
{ersK)

teOOOOOO z=t/)uu.Uuu
(Gkd)/ J=10.0OO.00O

*-<", 4=12.500.000

1000000
(per sks)

1000000
(per slc)

1650000
(per sks)

1250000
(per slc)

1650000
(per sk)

(per slc)

2L600 000
(per smt)

21600000
(per vnt)

5 Uilan Prorcel 750 000

6 Lljian Tsis Gj 3 000000
Gn5000000

3 000 000 2000000 2000000 3000 000 3000000 3000000

7 tljian/Sidang
r5o0000
6x Sidano)

8
UJEn

Kua[fikas

60000000
(4x Sidang)

9
Sidang

Deertasi
15000000
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Tabet 4
BATAS MASA STUDI MAHASISWA

- Mahasiswa pindahan disesuaikan dengan penetapan pada lembaran
penyetaraan mata kutiah surat persetujuan pindah kutiah

Petunjuk Kegiatan Administrasi Akademik Untar

Tabel 5
Diagram Perpaduan IPK dan IPS untuk pengambilan Beban Studi
Pada Semester Lanjutan untuk Fakultas :

Ekonomi, Hukum, Teknik, Psikologi, FSRD, FTl, dan FlKom

Catatan : Rentangan beban studi 12 - 24

Untuk Fakuttas Kedokteran pengambttan beban studi pada

semester tanjutan diatur tersendiri oteh Fakuttas Kedokteran

2012 GENAP 2018/2019 GENAP GENAP 20182019

2413 GFNAP2019/2020 GENp 201712018 GEMP 201712018 GENAP 2019/2020

3 2414 GENAP 2020/2021 GENAP 2018/2019 GEMP 20182019 GENAP 202012021

4 2015 GENAP 202112022 GENAP 2019/2020 GENN 2019/2020 GENAP 2OA2O22

5 2016 GENAP 2A2212023 GENAP 2020/2021 GENAP 2020/2021 GENAP 20222023

6 2017 GENAP 2023/2024 GENAP 2020/2021 GENAP 2019/2020 GENAP 2023/2024

7 2018 GENAP 2024/2025 GENAP 2021J2022 GENAP 2020/2021 GENAP 202412025

8 2019 GENAP 2025/2026 GENAP 202212023 GENAP 202J2022 GENAP 2025/2026

s 2020 GENAP 2A2612027 GENAP 202312024 GEW2022]2023 3ENAP 202612027
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PERATU RAN UN IVERSITAS TRUMANAGARA
NOMOR 031

TENTANG
NORMA KEMAHASISWAAN

REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA,

Menimbang: a bahwa mahasiswa merupakan bagian sivitas
akademika yang diamanatkan oteh masyarakat dan
Pemerintah untuk dididik sebagai manusia lndonesia
yang berkepribadian baik dan terhormat

b bahwa sejak tercatat sebagai peserta didik di
tingkungan Universitas Tarumanagara, setiap
mahasiswa tetah terikat untuk menjatankan norma-
norma yang sesuai dan tetah diterima [uas, baik
dalam dunia akademik maupun datam masyarakat
lndonesia pada umumnya;

c bahwa perumusan norma kemahasiswaan secara
tertutis diharapkan dapat memudahkan semua
pihak datam menitai sejauh mana sikap dan peritaku
mahasiswa te[ah sejalan dengan norma-norma
yang tetah ditetapkan sebagai anggota ketuarga

- besar Universitas Tarumanagara;
d bahwa Pimpinan Universitas Tarumanagara telah

menetapkan Norma Kemahasiwaan Universitas
Tarumanagara datam bentuk Keputusan Rektor,
namun berdasarkan keputusan Rapat Pimpinan
Universitas Tarumanagara tanggal B Januari 2003,
benuk peraturan tersebut pertu diubah kedatam
bentuk Peraturan Universitas Tarumanagara;

e bahwa berdasarkan hal-hal diatas, perlu ditetapkan
Peraturan Universitas Tarumanagara tentang Norma
Kemahasiswaan;

Mengingat: 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun L9B9 tentang
Sistem Pendidikan Nasiona[ (Lembaran Negara
Tahun L9B9 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3390);

10
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Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999

tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun

1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3859);
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor 0339/U/1994 tentang Ketentuan Pokok
Penyetenggaraan Perguruan Tinggi Swasta;

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
324 I U I 2OOO tenta ng Pedoman Pend irian Perg u ruan

Tinggi;
Keputusan Menteri Pendidikan NasionaI Nomor
IB4IUI2OOI tentang Pedoman Pengawasan

Pengendatian dan Pembinaan Program Diptoma,
Sarjana, dan Pascasar'1ana di Perguruan Tinggi;
Keputusan Yayasan Tarumanagara Nomor 95/
l|/OO4-KPT/YI tentang Pengesahan Statuta 1995
jo Keputusan Yayasan Tarumanagara Nomor
96/Xll/075-KPT/YT tentang Penyempurnaaan
Statuta Universitas Tarumanagara 1 Februari L995
(Addendum Statuta Universitas Tarumanagara
tlr996);
Keputusan Yayasan Tarumanagara Nomor 99/
ll/001-KPT/YT tentang Penyempurnaan Statuta

Universitas Tarumanagara Mengacu Peraturan

Pemerintah Nomor 30/1990'(Addendum Statuta

Universitas Tarumanagara I l/1999);
Keputusan Yayasan Tarumanagara Nomor 2000/
lll/0134-KPT/YT tentang Pembertakuan Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang
Pendidikan Tinggi di Lingkungan Universitas

Tarumanagara;
Peraturan Universitas Tarumanagara Nomor 024
tanggal 2 Mei 2OO2 tentang Penyetengaraan

Pendidikan;
Keputusan Rektor Universitas Tarumanagara Nomor
001-KEPREK/UNIAR/l/1998 tentang Peraturan

Petaksanaan Perkutihan Universitas Tarumanagara;
35
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATU RAN U N IVERSITAS TARUMANAGARA
TENTANG NORMA KEMAHASISWAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal L

Datam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:
a Norma Kemahasiswan adalah tata krama yang bertaku di

katangan kemahasiswaan Universitas Tarumanagara.
b Kemahasiswaan ada[ah segata sesuatu yang berkaitan dengan

mahasiswa, termasuk dalam rangka kegiatan intra-maupun
ekstarkurikuter

c Universitas adatah Universitas Tarumanagara, baik diartikan
secara keseturuhan, termasuk Yayasan Tarumanagara maupun
unsur tertentu dari kelengkapanya, yakni Rektorat, Fakuttas/

d
Prog ram Pascasarjana, dan unit-unit bawahannya.
Kampus adatah Kampus Universitas Tarumanagara.
Dosen adatah tenaga pendidik di Universitas Tarumanagara,
yang khusus diangkat dengan tugas utamanya mengajar, baik
berstatus tetap maupun tidak tetap.
Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan betajar di
Universita Tarumanagara.
Perkutiahan adalah seluruh kegiatan yang berkaitan dengan
proses betajar mengajar yang dapat metiputi komunikasi
langsung atau tidak [angsung, praktikum, penyetenggara
percobaan (eksperimen ), dan pemberian tugas akdemik
[ainya
Pimpinan Perguruan Tinggi adatah perangkat pengambit
keputusan tertinggi sebagaimana ditetapkan dan berlaku di
[ingkungan Universitas Tarumanagara.
Rektor adalah Rektor Universita Tarumanagara.
Sivitas Akademika adatah satuan yang terdiri atas dosen dan
mahasiswa Universitas Tarumanagara
Kebebasan akademik adatah kebebasan yang dimitiki oteh
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dosen dan mahasiswa untuk secara bertanggungjawab
dan mandiri metaksanakan kegiatan yang terkait dengan
pendidikan dan pengembangan i[mu pengetahuan dan
teknologi.
llmu Pengetahuan dan teknologi adatah disiptin yang
mendapat pengakuan formaI dalam dunia akademik,
termasuk di datamnya itmu tentang kesenian dan teknotogl
yang diterapkan
Masyarakat adatah perorangan atau ketompok manusia
yang berinteraksi langsung maupun tidak tangsung dengan
mahasiswa Universitas Tarumanagara di luar dosen,
sesama mahasiswa, karyawan, dan Pimpinan Universitas
Tarumanagara

BAB II

KEWAJIBAN UMUM

Pasal 2

Mahasiswa wajib menjatankan kebebasan akademik secara
bertanggungjawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu
pengetahuan dan teknotogi sesuai dengan norma-norma yang
bertaku datam tingkungan akademik

Pasal 3

Mahasiswa wajib menjaga nama baik almamaternya dengan cara
konstruktif, bukan dengan sikap dan peritaku yang merusak dan
cenderung kearah kekerasan.

Pasal 4
Mahasiswa wajib mengedepankan persaudaraan dan musyawarah
untuk mencapai mufakat datam menyetesaikan setiap
permasatahan di tingkungan Universitas

Pasat 5
Mahasiswa wajib melestarikan budaya akademik di lingkungan
Kampus dengan berbahasa tutur dan tulisan yang baik dan benar.

t.

J.

k
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Pasal 6
Mahasiwa wajib menjauhi segata bentuk keterlibatan datam
kegiatan perjudian dan/atau penggunaan narkotika dan obat-obat
terlarang dan/atau pemakaian senjata api/tajam, khususnya di
[ingkungan Unlversitas.

Pasat 7
Mahasiswa wajib tidak berinisiatif dan/atau metayani ajakan untuk
metakukan tindakan yang bertentangan dengan norma yang
bertaku, seperti penyuapan terhadap dosen dan/atau karyawan di
[ingkungan Universitas

BAB III

KEWAJIBAN DALAM KEILMUAN

Pasal B

Mahasiswa wajib berusaha sebaik-baiknya untuk menguasai
itmu pengetahuan dan/atau teknotogi melalui pengetahuan,
ketrampilan, dan sikap positif.

Pasa[ 9
Mahasiswa wajib berusaha sebaik-baiknya untuk meningkatkan
kemampuanya datam berkomunikasi secara ilmiah, baik secara
lisan maupun tutisan metatui format yang lazim dikenal dan
diterima datam bidang studi masing-masaing

BAB IV

KEWAJIBAN DALAM PENAMPILAN DIRI

Pasal L0
Mahasiwa wajib menjaga sopan santun datam penampitan diri
sesuai deengan norma-norma yang berlaku di masyarakat
lndonesia pada umumnya.
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BAB V
KEWAJIBAN DALAM PERENCANAAN DAN PERSIAPAN

PERKULIAHAN

Pasa[ 11

Mahasiswa wajib membuat perencanaan dan persiapan
perkutiahan sengan baik sesuai jadwaI yang telah ditetapkan.

Pasat 12

Mahasiswa wajib berhubungan dengan penasehat akademik
masing-masing untuk menyampaikan berbagai permasatahan
yang dapat mengganggu ketancaran studinya

BABVI
KEWAJ I BAN DALAM PERKULIAHAN

Pasat 13

Mahasiswa wajib memenuhi jumtah kehadiran kuliah sesuai
dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh dosen pengajar
matakuliah dan/atau Program Studi yang bersangkutan

Pasat l-4
Mahasiswa wajib tidak terlambat datam kehadiran setiap acara
perkuliahan

Pasat 15

Mahasiwa wajib menjaga tata tertib perkutiahan

BAB VII
KEWAJ IBAN TERHADAP DOSEN

Pasat l-6
Mahasiswa wajib menjaga kewibawaan dosen, baik di datam
maupun di luar perkutiahan, serta di dalam dan di [uar lingkungan
Universitas
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Pasal L7
Mahasiswa wajib menotak dan metaporkan kepada pimpinan
perguruan tinggi atas setiap ajakan dosen yang tidak relefan dan
bertentangan dengan budaya akademik yang sehat

BAB VIII
KEWAJ I BAN TERHADAP SESAMA MAHASISWA

PasaI LB

Mahasiswa yang [ebih sentor wajib senantiasa memberikan contoh
dan nasihat yang baik kepada rekan mahasiswa yang lebih junior,
dan sebaliknya mahasiswa yang tebih junior wajlb menghormati
rekannya yang tebih senior.

Pasat L9
Mahasiswa wajib sedapat mungkin membantu rekan-rekan
sesama mahasiswa dalam rangka mengupayakan keberhasitan
studi mereka

Pasal 20
Mahasiswa wajib menjauhi segata bentuk ketertibatan untuk
membantu rekan-rekan mahasiswa dan/atau caton mahasiswa
metakukan kecurangan datam ujian dan/atau kegiatan perkutiahan
lainya

BAB IX
KEWAJIBAN TERHADAP PARA ALUMNI

Pasa[ 2L
Mahasiswa wajib membina hubungan baik dengan atumni metatui
ketembagaan yang ada di tingkungan Universitas.

BAB X

KEWAJIBAN TERHADAP PIMPINAN PERGURUAN TINGGI
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Pasal22
Mahasswa wajib membantu prmpinan perguruan tinggi
menjatankan tugas sesuai dengan wewenang yang dimitikainya

BAB XI

KEWAJ I BAN TERHADAP MASYARAKAT

Pasat 23
Mahasiswa wajib senantiasa menumbuhkan kepedulian terhadap
lingkungan sosiat di sekitarnya

BAB XII

KEWJI BAN TERHADAP ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 24
Mahasiswa wajib berpartisipasi dalam organisasi kemahasiswaan,
sesuai dengan minat bakat yang dimitikinya

Pasa[ 25
Mahasiswa yang aktif datam organisasi kemahasiswaan wajib
menjaga kemandirian dan integritas organisasi kemahasiswaannya
itu dari intervensi ekstra-organisasi, termasuk dari [ingkungan di
[uar sivitas akademik Universitas

Pasal 26
Mahasiswa wajib menghidari segata bentuk ketertibatan datam
kegiatan organisasi kemahasiswaan yang menjurus kepada
perpecahanmahasiswa atas dasar suku, agama, ras. golongan, dan
pandangan politik

BAB XIII
KEWAJIBAN TERHADAP PENGGUNA FASILITAS KAMPUS

Pasal 27
Mahasiwa wajib menghormati hak-hak sivitas akademika, termasuk
yang berbeda bidang studi dengannya, dengan mengunakan
semua fasititas umum Kampus 

o,
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Pasat 28
Mahasiswa wajib menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan
datam menggunakan semua fasititas kampus.

BAB XIV
PELANGGARAN DAN PROSES PENYELESAIAN PELANGGARAN

Pasat 29
Mahasiswa yang terbukti tidak mematuhi kewajiban datam
peraturan ini dinyatakan tetah melanggar norma kemahasiswaan
dan dapat diberi teguran atau paling tinggi peringatan lisan atau
tertulis oleh Dekan/Ketua Program Studi.

Pasat 30
Setiap petanggaran norma kemahasiswaan disetesaikan secara
administrasi oleh Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan
memperhatikan ketentuan khusus yang mengatur bidang urusan
yang dilanggar tersebut, dengan prosedur sebagai berikut:
a. Pembantu/Wakit Dekan atau pejabat Program Studi yang

membidangi Bidang Kemahasiswaan segera melakukan
pemeriksaan tempat kejadian pelanggaran, untuk melakukan
identifikasi jenis, tempat, pelaku, para pihak yang turut
melakukan petanggaran, dan barang-barang yang dapat
dijadikan atat bukti;

b. Sekurang-kurangnya tiga hari setelah terjadi petanggaran,
Pembantu/Wakit Dekan yang membidangi Bidang
kemahasiswaan atau pejabat Program Studiyang membidangi
Bidang kemahasiswaan memanggil pelaku dan para pihak
yang turut metakukan petanggaran sebanyak-banyaknya tiga
kali dengan selang waktu masing-masing tiga hari, untuk
ditakukan pemeriksaan, dengan tembusan disampaikan
kepada Dekan/Ketua Program studi dan Pembantu/Wakit
Rektor yang membidangi Bidang Kemahasiswaan;

c. Paling lama dua puluh hari sejak tanggatpemanggilan terakhir,
proses pemeriksaan terhadap petaku, para pihak yang turut
metakukan, dan barang bukti harus sudah selesai dan hasitnya
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dimuat da[am berita acara pemeriksaan (BAP);

d. Pating tama tiga hari setelah setesainya pemeriksaan,
Pembantu/Wakil Dekan atau pejabat Program Studi yang
membidangi Bidang Kemahasiswaan melaporkan hasit
pemeriksaan petanggaran kepada Dekan/Ketua Program Studi
dengan disertai BAP;

e Pating tama tiga hari setetah menerima [aporan beserta BAP,

Dekan/Ketua Program Studi tetah menjatuhkan sanksi kepada
petanggar, dengan tembusan disampaikan kepada Pembantu/
Wakit Rektor Bidang Kemahasiswaan

Pasal 31
Apabita pelanggaran norma kemahasiswaan terkait dengan
ketentuan khusus yang mengatur bidang urusan tertentu dan
Pimpinan Fakuttas/Program Studi atau Pimpinan Universitas atau
sivitas akademika menghendaki agar petanggaran itu diusut secara
tuntas, maka pengusutan tersebut ditakukan menurut ketentuan
khusus yang bersangkutan dan sanksi yang diberikan ada[ah
sesuai dengan yang ditetapkan dalam norma kemahasiswaan
dan ketentuan khusus, atau sanksi terberat diantara kedua sanksi
tersebut

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasat 32
Setiap petanggaran norma kemahasiswan yang pada saat mulai
bertakunya peraturan ini sedang disetesaikan, penyetesainanya
segera disesuakan dengan peraturan ini

BAB XVI

PENUTUP

Pasal 33
Dengan bertakunya peraturan ini maka Keputusan Rektor
Universitas Tarumanagara Nomor 002/KEPREK/UNTAR/Ill/2000

43
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tentang Norma Kemahasiswaan Universitas Tarumanagara
dinyatakan tidak berlaku.

Pasat 34
Peraturan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggat ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Januari 2OO3

Rektor

ttd

Prof. Dr. lr Dati Santun Naga, MMSI.
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN UN IVERSITAS TARUMANAGARA
NOMOR 031
TENTANG

NORMA KEMAHASISWMN

I PENJELASAN UMUM

Datam sejarah umat manusia, terbukti bahwa pengembangan dan
penguasaan itmu pengetahuan dan teknotogi yang tidak dipayungi
nittai-nitai moral yang utuh akan mendorong manusia kepada
jurang kehancuran Karena itu perguruan tinggi sebagai wahana
pengebangan ilmu pengetahuan dan teknotogi tidak boteh sterit
dari tuntutan nitai-nitai demikian.

Dunia pendidikan tinggi adalah dunia yang sarat dengan idiatisme.
Diyakini bahwa setiap mahasiswa peserta didik sejak semula
tetah memitiki modal dasar berupa moratitas yang baik sebagai
bagian penting dari idealismenya Nitai-nitai keluhuran budi ini
harus terus diasah dan ditumbuh kembangkan dalam diri setiap
mahasiswa selama yang bersangkutan menjadi peserta didik
dilembaga pendidikan tinggi itu karena ditangan merekatah senjata
berupa ilmu pengetahuan dan teknologi itu akan ditetakan, dan
selanjutnya ditentukan arah penggunaan dan kegunaannya bagi
masarakat, bangsa, dan negara

Penanaman nilai-nilai moral tidak dapat ditakukan dengan serta
merta, metainkan membutuhkan daya dukung berupa perangkat
norma yang jelas, konsisten da[am penerapanya, dan suri
tautadan dari seluruh unsur keluarga besar perguruan tinggi yang
bersangkutan. Universitas Tarumanagara sangat menyadari benar
hal tersebut, sehingga keberadaan perangkat norma demikian
dipandang pertu untuk segera dirumuskan, setidaknya sebagai
bukti adanya komitmen bersama untuk menuju kepada gerakan
penanaman nitai-nitai mora[ yang lebih terarah
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Sebagaimana lazirnnya suatu rumusan tata krama, misatnya untuk
katangan profesi tertentu atau untuk warga masyarakat terhormat
[ainya, norma kemahasiswaan inipun secara eksptslt hanya
mencantumkan kewajiban - kewajiban Rumusan yang meletakan
kewajiban bagi satah satu pihak, dapat dipahami sebatlknya
sebagai hak bagi pihak yang tain karena keduanya merupakan
dua sisi mata uang yang sama (antinomi) Datam kerangka itu
puta, setayaknya norma kemahasiswaan ini dapat dipahami dan
ditaksanakan bersama dengan norma kedosenan Universitas
Tarumanagara yang bertaku

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal ]-

Cukup jetas

BAB II

KEWAJIBAN UMUM

Pasa[ 2
Kebebasan akademik bukantah kebebasan tanpa batas Kebebasan
akademik harus dijatankan datam semangat mencari kebenaran
itmiah dengan memperhatikan ketentuan norma-norma
yang berlaku di lingkungan Universitas, termasuk di datamnya
norma agama, kesusitaan, sopan santun, dan hukum. Sebagai
konsekuensi dari kewajiban ini, mahasiswa juga siap untuk berlaku
adit kepada semua pihak, antara lain ditunjukan dengan kesiapan
untuk menerima sanksi-sanksi yang tetah ditetapkan dan/atau
disepakati apabita memang terbukti melanggar ketentuan norma-
norma yang bertaku di tingkungan Universitas. Contoh kebebasan
akademik adatah kebebasan metakukan pengkajian atas suatu
permasatahan dibidang itmu pengetahuan dan mempubtikasikanya
metalui media yang ada di tingkungan Universitas.
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Pasa[ 3
Pengertian menjaga nama baik almamater termasuk dalam hal
tidak menyatahgunakan [ambang-tambang Universitas, seperti
bendera dan baju almamater atau tidak tertibat datam kegiatan
destruktif yang mengatasnamakan Universitas/Fakultas/Program
Studi/Jurusan. Sotidaritas semu yang tidak pada tempatnya
merupakan satah satu pemicu ke arah tindakan destruktif
ditingkungan Kampus, sehingga mahasiswa dituntut untuk
memitiki sikap dan perilaku yang mencerminkan kedewasaan
emostaonaI dan intetektuat Sikap dan peritaku destruktif yang
mengatasnamakan so[idaritas Universitas/Fakultas/Program Studi
Jurusan adalah bentuk-bentuk ketidakdewasaan emosional dan
intetektual yang harus dijauhi

Pasat 4
Perbedaan pendapat merupakan satah satu indikator telah
muncutnya budaya akademikyang baik Perbedaan pendapatyang
tidak dilandasi oteh rasa persaudaraan dan tanpa penyetesaian
yang baik akan menjadi sumber konftik yang tidak sehat Sotusi
berupa musyawarah untuk mencapai mufakat dan penyetesaian
setiap permasatahan harus diberikan prioritas sebetum ditempuh
mekanisme [ainya

Pasat 5
Mengingat mahasiswa berasal dari latar betaleng yang berbeda,
terdapat kemungkinan bahasa yang digunakan da[am tingkungan
keluarga dan pergautannya juga sangat beragam Suatu peritaku
yang sangat terpuji apabita mahasiswa dapat secara proposionaI
mengutamakan penggunaan bahasa lndonesia datam berinteraksi
di lingkungan Universitas.

Pasat 6
Mengingat Kampus adatah tempat tembaga pendidikan tinggi,
maka sudah selayaknya kegiatan-kegiatan yang tidak terpuji
seperti perjudian dan/atau penggunaan narkotika dan obat-
obatan tertarang dan/atau pemakaian senjata api/tajam tidak
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mendapat tempat di [ingkungan Universitas Perbuatan yang
dmaksud datam pasaI ini tidak hanya sekedar metanggar norma
kemahasiswaan metainkan tetah metanggar norma hukum yang
patut mendapat sanksi keras dari negara Sebagai bukti komitmen
mahasiswa terhadap pasat ini, mahasiswa bersedia membantu
setiap tangkah Universitas dalam upaya pembrantasan potensi-
potensi dan/atau praktek perjudian dan/atau penggunaan
narkotika dan obat-obatan terlarang dan/atau pemakaian senjata
api/tajam di tingkungan Kampus

Pasal 7

Penyuapan adatah tindakan memberikan sesuatu, barang, dan/
atau jasa kepada dosen dan/atau karyawan lainya di tingkungan
Universitas dengan tujuan yang diduga atau patut diduga
akan mempengaruhi objektivitas datam metayani kepentingan
mahasiswa yang bersangkutan Penyuapan adalah salah satu
bentuk petanggaran berat yang sangat merusak sistem pendidikan
tinggi di [ingkungan Universitas Pengertian karyawan [ain di
[ingkungan Universitas termasuk semua petugas administrasi
dan pengetota fasititas lainya, seperti satuan pengamanan dan
perparkiran

BAB III

KEWAJIBAN DALAM KEILMUAN

PasaI B

Usaha mahasiswa da[am menguasai itmu pengetahuan dan/
atau teknotogi itu harus ditakukan semaksimal mungkin dengan
memanfaakan segenap fasititas yang tersedia, baik di datam
maupun di luar Universitas, seperti, perpustakaan, [aboraturium,
dan studio Kegemaran membaca berbagai karya itmiah dan
menghadiri pertemuan itrhiah adalah beberapa ciri mahasiswa
yang serius datam upaya tersebut diatas Sikap positif mahasiswa
ditujukan oleh mahasiswa dengan menjunjung tinggi kejujuran
itmiah, antara [ain dengan tidak metakukan kecurangan datam
ujian penutisan karya itmiah (plagiatisme), dan penyelesaian tugas-
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tugas [ainya setama proses betajar mengajar

Pasat 9
Pengetahuan dan ketrampitan yang dimitiki oteh setiap mahasiswa
harus dapat dikomunikasikan metatui bahasa dan tata cara itmiah
puta. Tutur bahasa yang diungkapkan harus sistimatis, cermat,
obyektif, dan santun ApabiLa komunikasi itu dilakukan secara
tertuLis, maka format dan tata tutis harus yang tetah tazim dikenat
dan diterima datam bidang studi yang bersangkutan

BAB IV

KEWAJIBAN DALAM DALAM PENAMPILAN DIRI

Pasat 10
Kesopansantunan dalam penampilan diri mencakup antara tain tata
cara berpakaian, make-up, dan/atau penggunaan aksesoris tainya
Contoh penampitan diri yang dianggap sopan adatah dengan
mengenakan baju yang berkerah dan bertengan, bersepatu (bukan
sepatu- sandat), tidak bercetana jean dengan sobek-sobek yang
disengaja, tidak memakai rok mini, dan tidak memakai perhiasan/
aksesoris yang bertebihan

BAB V

KEWAJIBAN DALAM PERENCANAAN DAN PERSIAPAN
PERKU LIAHAN

Pasa[ 11

Perencanaan perkutiahan harus tetah ditakukan sedini mungkin
dengan memperhatikan jadwaI administrasi akademik dan
ketentuan [ain yang bertaku di tingkungan Universitas, Jika
jadwat yang tetah ditentukan dengan sangat terpaksa tidak dapat
dipenuhi, diharapkan mahasiswa mengunakan dispensasi yang
tersedia menurut batas waktu yang ditentukan Jika dispensasi di
atas tidak mungkin Lagi untuk diberikan, mahasiswa harus dapat
menerima konsekuensi dari ketalaianya itu dengan positif serta
bertekad untuk membuat perencanaan dan persiapan perkutiahan
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yang tebih baik pada waktu berikutnya

PasaI 12

Penasehat akademik tidak hanya berfungsi pada saat pengisisan

registrasi mata ku[rah, metainkan berperan setama mahasiswa
menjadi peserta didik di Program Studi masing- masing
Komunikasi yang sehat dan reguter dengan penasehat akademik
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses perencanaan
dan persiapan perkutiahan setiap mahasiswa

BAB VI

KEWAJIBAN DALAM PERKU LIAHAN

Pasa[ 13

Kehadiran mahasiswa merupakan satah satu komponen penitaian
Secara umum ditetapkan setiap mahasiswa wajib hadir 75% (tujuh
putuh lima persen) dari yang keseturuhan perkutiahan yang ada

Datam hal-hal khusus dan/atau program studi dapat menetukan
[ain

Pasal 14
Disiptin terhadap waktu merupakan bagian dari pendidikan dirl
yang sangat penting

Pasa[ 15

Perkutiahan yang berwujud pertemuan fisik dengan dosen hanya
dapat diakukan di [ingkungan Kampus, kecuati untuk kepertuan
praktikum di rumah sakit pendidikan dan tempat kerja praktek
yang ditunjuk oteh Universitas, atau setelah mendapat persetujuan
tertutis dari pejabat yang berwenag menurut peraturan yang

bertaku Untuk menjaga ketertiban perkutiahan, mahasiswa
dilarang merokok dan menghidupkan atat-atat komunikasi
(handphone) setama acara tatap muka bertangsung Ketertiban
perkutiahan juga berkaitan dengan sikap dan perilaku mahasiswa
untuk tidak mencontek dan metakukan ptagiatisme karya itmiah.
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BAB VII
KEWAJIBAN TERHADAP DOSEN

Pasat 16
Proses pendidikan baru dapat berja[an dengan baik apabita
terdapat komunikasi yang sehat antara dosen dan mahasiswanya
Komunikasi yang sehat hanya mungkin dibangun jika dosen
memitiki kewibawaan terhadap mahasiswa Kewibawaan ini tidak
dapat diusahakan secara sepihak dosen, metainkan juga harus
ditunjang oleh sikap dan peritaku yang sopan dan kooperatif dari
mahasiswanya

Pasat 17

Petaporan dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan dalam
norma kedosenan yang ditetapkan dengan keputusan Rektor

BAB VIII
KEWAJIBAN TERHADAP SESAMA MAHASISWA

PasaI l-B
Sikap dan peritaku sating menghargai sesama rekan mahasiswa
wajib ditakukan secara proporsionaI dengan memperhatikan
norma-norma yang berlaku umum datam masyarakat lndonesia,
dan ber[aku khusus dalam masyarakat itmiah di tingkungan
Universitas Perploncoan yang biasanya menyertai setiap acara
orientasi mahasiswa baru adatah contoh petanggaran terhadap
pasaI ini dan karena itu sudah tidak sepantasnya dilestarikan.
Perbuatan berupa pemerasan atau penghasutan agar terjadi
permusuhan sesama mahasiswa adalah contoh yang tidak sehat
dalam pergauLan di [ingkungan Kampus

Pasat 19
Bantuan yang diberikan tidak boteh mengurangi nilai kemandirian
sesama mahaslswa yang dibantu, sehingga upaya menduplikasi
karya ltmiah dan memberi contekan waktu ujian, tidak dapat
dikatagorikan sebagai bentuk-bentuk bantuan yang dimaksud
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Pasat 20
Mahasiswa tidak diperkenankan, misatnya menjadi "joky" datam

ujian atau memberi contekan da[am bentuk apapun karena hal itu

bertentangan dengan upaya menegakan budaya akademik yang

sehat di tingkungan Universitas

BAB IX

KEWAJIBAN TERHADAP PARA ALUMNI

Pasat 21

Atumni pada dasarnya memitiki "sense of belonging" yang tinggi
terhadap atmamaternya dan biasanya mempunyai jaringan yang

baik datam membuka akses kedalam lapangan kerja Potensi

atumni ini baru akan memitiki makna positif bagi pengembangan
dan kemajuan Univeritas apabita dikoordinasikan denqan baik

datam ketembagaan yang ada di tingkungan Universitas

BAB X

KEWAJIBAN TERHADAP PIMPINAN PERGURUAN TINGGI

Pasal22
Mahasiswa dapat memberikan masukan atas petaksanaan tugas
pimpinan perguruan tinggi dengan menyalurkan masukan tersebut
melatui ketembagaan yang ada di tingkungan Kampus. Datam

rangka menjatankan kewajiban menurut pasat ini. mahasiswa

berusaha menjaga kewibawaan Pimpinan Universitas/Fakuttas/
Program Studi/Jurusan terhadap kalangan di datam maupun di

tuar tingkungan Universitas

BAB XI

KEWAJ I BAN TER HADAP MASYARAKAT

Pasal 23

Bentuk-bentuk kepedutian sosiat tersebut ditakukan secara

terkoordinasi metatui organisasi kemahasiswaan yang ada atau

ikut tertibat datam program Lembaga/Pusat Pengabdian Kepada
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Masyarakat di lingkungan Universitas

BAB XII
KEWAJIBAN TERHADAP ORGAN ISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 24
Mahasiswa diberikan kebebasan untuk berinisiatif mendirikan
organisasi kemahasiswaan dan/atau terlibat aktif daLam organisasi
kemahasiswaan sesuai dengan minat dan bakat yang dimitikainya
Semua organisasi kemahasiswaan yang dimaksud pasaI ini harus
berada dibawah naungan organisasi kemahasiswaan resmi
ditingkat Universitas atau Fakultas

Pasat 25
Datam pengambitan keputusan organisasi, tidak ada salahnya
mahasiswa memperhatikan nasiha-nasihat dari frgur-figur eks
pengurus organisasi kemahasiswaan yang bersangkutan, baik
yang berstatus mahasiswa maupun bukan, namun kemandirian
dan integritas organisasi kemahasiswaan itu harus dijaga dengan
baik Nitai-nitai negatif yang berasaL dari [uar organisasi tidak
boteh diterima di [ingkungan Kampus, khususnya apabila nitai-
nilai tersebut sampai mengganggu kinerja organisasi, termasuk
hubungannya dengan keamanan, ketertiban, dan budaya
akademika di tingkungan Universitas

Pasat 26
Organisasi kemahasiswaan pada dasarnya tidak bersifat ekstusif
Sekatipun demikian, di tingkungan Universitas diperbotehkan
berdirinya organisasi kemahasiswaan yang bercorak keagamaan,
tetapi organisasi demikian, harus tetap diarahkan kepada
pembinaan semangat persaudaraan dan to[eransi dengan
penganut agama yang [ain yang berbeda Mahasiswa yang terlibat
datam organisasi keagamaan wajib meluruskan sikap dan peritaku
organisasi yang dipandang menyimpang dari semangat demikian
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BAB III

KEWAJIBAN TERHADAP PENGGUNA FASILITAS KAMPUS

Pasal 27
Semua fasititas Kampus dibangun dengan dana yang dikelola oteh
Universitas, yang sumbernya sebagian besar diperoteh dari para

mahasiswa, sehingga adalah sikap dan peritaku yang sangat tidak
bijaksana untuk menganggap fasititas umum Kampus sebagai hak
eksktusif dari suatu Fakuttas/Program Studi/Jurusan

Pasat 2B

Tutisan-tulisan pada bangku dan dinding serta penempatan
kertas pengumuman yang tidak pada tempatnya, selain menjadi
pandangan Kampus tidak sedap juga merupakan sumber
pemborosan dana yang tidak kecit datam perbaikanya Mahasiswa
dituntut ikut wajib bertanggung jawab memetihara fasititas-
fasilitas yang ada itu agar dapat berfungsi baik dan efisien

BAB XIV
PELANGGARAN DAN PROSES PENYELESAIANYA PELANGGARAN

Pasal 29
Setiap dugaan pelanggaran norma kemahasiswaan pertu

dibuktikan dengan memperhatikan alat-alat bukti yang sah, baik
bukti tertulis, keterangan saksi, benda-benda [ain yang dapat
membenarkan adanya petanggaran Terhadap petanggaran

norma kemahasiswaan dapat diberi sanksl berupa teguran atau
setinggi-tingginya peringatan tertutis atau [isan, agar mahasiswa
tidak metakukan petanggaran tagi, oleh Dekan/Ketua Program
Studi yang dimaksud adalah Ketua Program Studi dari [embaga
penyelenggara pendidikan yang tidak berada dibawah naungan
Fakuttas Misatnya Ketua Program Studi Magister Manajemen yang

tidak berada dibawah Fakuttas Ekonomi

Pasat 30
Dugaan petanggaran diupayakan penyetesaianya secara
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administrasi oteh Pimpinan Fakuttas/Program Studi sesuai
dengan bidang kewenangannya Setain memperhatikan norma
kemahasiswaan, Pimpinan Fakuttas/Program Studi yang
bersangkutan dapat memperhatikan ketentuan khusus yang
berkaitan dengan bidang urusan yang dilanggar mahasiswa
Ketentuan khusus ini misatnya Peraturan Universitas yang khusus
mengatur urusan Keamanan dan Ketertiban, Peraturan Universitas
yang khusus mengatur tentang penyetanggaraan pembetajaran,
dan sebaginya Tujuannya adatah untuk mengetahui kebenaran
adanya petanggaran norma Misalnya terjadi kasus perkelahian
antar mahasiswa Apakah mahasiswa tersebut telah metanggar
norma Kemahasiswaan, khususnya norma "kewajiban menjaga
keamanan dan ketertiban" sebagaimana diatur dalm pasaL 28? lni
pertu melihat unsur-unsur petanggaran keamanan dan ketertiban,
yang diatur didatam Peraturan Universitas tentang Keamanan dan
Ketertiban Kampus Apabita perketahian antar mahasiswa tersebut
memenuhi unsur-unsur yang diatur datam peraturan Keamanan
dan Ketertiban Kampus, maka benar bahwa mahasiswa yang
berketahi tersebut tetah metanggar Norma Kemahasiswaan PasaI

2B khususnya norma tentang "kewajiban menjaga keamanan dan
ketertiban"

Pasat 31

Meskipun pada prinsipnya sanksi atas petanggaaran norma
kemahasiswaan hanya berupa teguran atau,setinggi-tingginya
peringatan tertutis/tisan, namun apabita petanggaran ini terkait
dengan ketentuan khusus yang mengatur bidang urusan tertentu,
misatnya berkaitan dengan bidang keamanan dan ketertiban, serta
Pimpinan Fakultas/Program Studi/Pimpinan Universitas/sivitas
akademika menghendaki agar kasus pelanggaran itu diusut tuntas,
agar tidak terjadi dampak yang tebih buruk, maka pelanggaran
yang terkait dengan ketentuan khusus tersebut diselesaikan
menurut aturan yang ada dalam ketentuan khusus tersebut
Datam haI demikian, maka:
a. pejabat yang menyetesaikan dan memberi sangsi serta jenis

sanksinya adalah sesuai dengan ketentuan yang diatur datam
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ketentuan khusus
b apabila terbukti metanggar ketentuan khusus, maka mahasiswa

selain mendapatkan sanksi teguran atau peringatan, dapat puta

menerima sanksi [ain yang dikeluarkan menurut ketentuan
khusus secara komutatif, atau mahasiswa dapat dikenakan
sanksi yang terberat diantara kedua jenls tersebut. Pilihan
sanksi tersebut diberikan kepada Dekan/Ketua Program
studi yang bersangkutan Contoh, apabita petanggaran atas

norma kemahasiswaan dikenakan sangksi peringatan tertutis,
sedangkan petanggaran atas ketentuan khusus yang terkait,
misatnya Peraturan Universitas tentang Keamanan dan
Ketertiban Kampus, dikenai sanksi skorsing, maka mahasiswa
dapat dikenakan sanksi yang kedua sanksi tersebut atau sanksi

skorsing saja

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasat 32
Penyesuaian penyelesaian pelanggaran norma kemahasiswaan
menurut peraturan ini dimaksudkan pelanggaran norma yang

betum diputusakan pada saat peraturan ini mutai berlaku,

sedangkan petanggaran yang tetah diputus pada saat sebetum
peraturan ini bertaku maka tidak perlu diproses kembati menurut
peraturan ini.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasat 33
Cukup jetas

Pasa[ 34
Cukup jelas
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