
HAK & 

KEWAJIBAN 

MAHASISWA 



AKADEMIK 
Hak Calon Mahasiswa 

Hak Mahasiswa 

Pendaftaran Akademik 

Penghargaan atas Prestasi 

Sanksi pada Mahasiswa 



HAK 

CAMABA 
(calon mahasiswa baru) 

Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 

NPM : 123456789 

Kartu Mahasiswa 

Password Mahasiswa 

Jaket Almamater 



PENDAFTARAN 

AKADEMIK 

Kewajiban mahasiswa pada tiap awal semester 

adalah melakukan pendaftaran akademik, setelah 

menyelesaikan semua persyaratan administrasi 

keuangan sesuai ketentuan yang berlaku 

Hak mahasiswa yang telah melakukan pendaftaran 

akademik adalah : 

 Mengikuti kegiatan perkuliahan dan kegiatan 

kemahasiswaan 

 Mengambil cuti akademik* 



*CUTI AKADEMIK 
Cuti Akademik dapat diberikan dengan ketentuan : 

 memenuhi prosedur yang berlaku 

 telah menempuh perkuliahan  sekurang-kurangnya 

1 (satu) semester 

 maksimum 2 (dua) semester dan tidak dapat diambil 

sekaligus 



 Setiap mahasiswa berhak mendapatkan 

bimbingan dari dosen  PA minimal dua 

kali per semester 

 Mahasiswa yang berprestasi dan belum 

pernah mendapat  beasiswa, berhak 

mengikuti seleksi beasiswa yang  

ditawarkan oleh Universitas atau pihak 

luar  yang bekerjasama dengan 

Universitas. 

HAK MAHASISWA 



PENGHARGAAN 

ATAS 

PRESTASI 

Mahasiswa  berprestasi  dalam  bidang 

akademik dan non akademik dapat diberi 

penghargaan oleh Universitas, berupa: 

Sertifikat Piagam 

atau 

Beasiswa 



S A N K S I  PA D A  

MAHASISWA 

Mahasiswa  yang tidak melaksanakan 

administrasi akademik, tidak diijinkan mengikuti 

seluruh kegiatan akademik dan kegiatan 

kemahasiswaan. 

Mahasiswa yang melanggar ketentuan-

ketentuan yang berlaku di Universitas dapat 

diberi sanksi berupa: 

 Peringatan tertulis 

 Pemberhentian studi sementara (skorsing)  

 Pemberhentian studi permanen (drop out) 

dari Universitas. 

 



KEMAHASISWAAN  
Jenis Pelayanan Kepada Mahasiswa 

Jenis Beasiswa 

SK. Rektor tentang Beasiswa 



JENIS PELAYANAN 

KEPADA 

MAHASISWA 

 BIMBINGAN DAN KONSELING 

 BEASISWA** 

 KEWIRAUSAHAAN 

 MINAT DAN BAKAT (EKSTRA KURIKULER) 

 KESEHATAN 

 KEILMUAN/ ILMIAH 

 PEMBINAAN SOFT SKILL 

 LAYANAN KEAGAMAAN DAN SPIRITUAL 

 PELAYANAN ADMINISTRASI KEMAHASISWAAN 



J E N I S  

BEASISWA 

Beasiswa Bebas UPP dan UPS  

untuk Anak Karyawan ** 

Beasiswa Bebas UPP 100% dan 

UPS SMT 1  100% -Akademik ** 

Beasiswa Bebas UPP UPP 100% 

dan UPS SMT 1  100% - Non 

Akademik ** 

Beasiswa Bebas UPP 50% dan UPS 

50%  Semester 1 – Khusus ** 

Beasiswa Bebas UPP 50% dan 

UPS 50%  Semester 1 – PGRI ** 

Beasiswa - Dispensasi UPP ** 

Beasiswa Bidik Misi-Dikti         

(8 Semester) 

Beasiswa Bidik Misi-Dikti   
http://ronakehidupankampus.unas.ac.id/b

easiswa-bidikmisi/  

Beasiswa PPA – Kopertis 
http://ronakehidupankampus.unas.ac.i

d/beasiswa-bppa/  

Beasiswa BBP-PPA 
http://ronakehidupankampus.unas.ac.id/b

easiswa-bbp-ppa/  

Beasiswa Lembaga Lain (Institusi Eksternal) 
http://ronakehidupankampus.unas.ac.id/beasiswa-djarum-beasiswa-plus/  
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ALUR PROSES PENGAJUAN BEASISWA 

http://ronakehidupankampus.unas.ac.id/layanan-kemahasiswaan/alur-proses-pengajuan-beasiswa/ 



PENGGUNAAN 

INSFRASTUKTUR 

SURAT KEPUTUSAN REKTOR 

SARANA – PRASARANA KAMPUS 

LAYANAN  PERPUSTAKAAN 



K A M P U S  

R A G U N A N
& PEJATEN 



Masjid Sutan Takdir Alisjahbana 

Di Kampus Pejaten 

Laboratorium di Kampus 

Bambu Kuning 

Laboratorium Komputer 

di Kampus Pejaten 

Ruang Aula Blok 1 
Ruang Kelas Theater Blok 3 BANK dan ATM BRI 

di Kampus Pejaten 



L A Y A N A N  

PERPUSATAKAA
N 

Setiap sivitas akademika dan pihak luar dapat 

mengakses perpustakaan, baik secara offline 

(fisik) selama 8 jam (dari pukul 08.00 - 16.30 

WIB), dan pada hari kerja maupun secara online 

selama 24 jam.  

 

Pengaksesan perpustakaan secara fisik dapat 

dilakukan di kampus UNAS Pejaten dan di ruang 

baca masing-masing Fakultas dan Program Studi, 

serta di Sekolah Pascasarjana.  



L A Y A N A N  

DIGITAL LIBRARY 
E-JOURNAL & 
E-BOOK 

http://e-library.unas.ac.id/ 

Perpustakaan UNAS menyediakan layanan untuk 

database e-journal dan e-book. Database e-journal dan 

e-book yang tersedia adalah ProQuest Medical Journal, 

ProQuest Science Journal, ProQuest Research Library, 

e-journal Business Periodicals Ondisc Research Edition 

(BPO Research), TEEAL,  ebrary Academic Complete, 

CABI, serta jurnal-jurnal dan prosiding Internasional 

lainnya yang bersifat open access. 

Layanan Digital Library UNAS : 

E-Journal & E-Book : 



TATA TERTIB 
KEHIDUPAN 

KAMPUS 
SURAT KEPUTUSAN REKTOR 

BUKU KODE ETIK UNAS 



E T I K A  

KEILMUAN 

PLAGIASI 

MENYONTEK 

PEMALSUAN 



 

 

NORMA  KEHIDUPAN 

KAMPUS 



TATA TERTIB KEHIDUPAN KAMPUS 
BAGI MAHASISWA 

• Berdasarkan SK Rektor Universitas Nasional Nomor 112 
Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus Bagi 
Mahasiswa Universitas Nasional dan Akademi Akademi 
Nasional. 

• HAK HAK MAHASISWA 

• Mendapat jaminan ketenangan, kenyamanan, dan 
keselamatan baik fisik maupun psikis. 

 



KEWAJIBAN MAHASISWA 
• Setiap mahasiswa, wajib bersikap: 

• 1. Jujur dan bertangggung jawab dalam perkuliahan; 

• 2. Sopan dan santun dalam berpakaian, berbicara, dan 
berkepribadian luhur; 

• 3. Disiplin waktu dalam perkuliahan dan tugas-tugas; 

• 4. Bijak dan arif dengan memenuhi norma dan etika; 

• 5. Menjaga kebersihan lingkungan kampus. 



LARANGAN, PELANGGARAN, dan 
SANKSI 

• Pengertian Larangan: adalah setiap perbuatan atau 
aktivitas yang dilarang. 

• Pengertian Pelanggaran: adalah setiap perbuatan atau 
aktivitas yang bertentangan dengan norma-norma tata 
tertib kehidupan kampus dan dapat dijatuhi sanksi. 

• Pengertian Sanksi: adalah hukuman yang dijatuhkan 
kepada setiap mahasiswa karena telah melanggar 
larangan.  

 



Kategori 

Pelanggaran 

1. Pelanggaran Ringan: 

a) Memasuki kampus, ruang perkuliahaan 

dan atau ruang lainnya mengenakan 

celana pendek dan atau memakai sandal 

jepit (kecuali bagi mahasiswa yang akan 

berwudhu untuk melaksanakan sholat); 

b) Merokok di dalam gedung atau di dalam 

ruangan atau area perkuliahaan. 



. Pelanggaran Sedang: 

a.  Menyalahgunakan nama, lambang dan atau segala bentuk atribut 

Universitas dan Akademi-akademi Nasional; 

b.  Sudah pernah dijatuhi sanksi akibat melakukan pelanggaran ringan 

dan mengulangi pelanggaran lagi; 

c.  Melakukan aktivitas dan atau berada di lingkungan kampus 

Universitas dan Akademi-akademi Nasional melewati jam atau 

Pukul 22.00 WIB. 

d. Menghambat dan atau mengganggu berlangsungnya kegiatan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi (Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian 

Kepada Masyarakat) di lingkungan Universitas dan Akademi-

akademi Nasional; 



5. Melaksanakan kegiatan yang bertentangan dengan 

peraturan yang berlaku di Lingkungan dan Akademi-

akademi Nasional; 

6. Mengotori ruangan, bangunan, sarana dan prasarana 

lainnya milik atau yang berada di bawah penguasaan dan 

atau pengawasan Universitas dan Akademi-akademi 

Nasional; 

7. Tanpa izin menggunakan dana atau sarana dan atau 

fasilitas lainnya yang dimiliki atau di bawah penguasaan 

dan pengawasan Universitas dan Akademi-akademi 

Nasional; 

8. Melakukan kegiatan politik praktis di lingkungan kampus 

Universitas dan Akademi-akademi Nasional. 



Pelanggaran Berat 

  

 

1. Mencemarkan nama baik almamater dan atau Sivitas 

Akademika Universitas dan Akademi-akademi Nasional di 

media public (Koran, TV, Radio, Sosial, Media dan lain-lain); 

2. Sudah dijatuhi sanksi akibat melakukan pelanggaran sedang 

dan mengulang pelanggaran lagi; 

3. Memalsukan dan atau menyalah gunakan surat atau dokumen 

Universitas dan Akademi-akademi Nasional 

4. Melakukan dan atau membantu melakukan kecurangan dalam 

melaksanakan kegiatan akademik, seperti ujian, penulisan 

karya ilmiah, penelitian, melakukan plagiat suatu karya 

ilmiah; 

 



Pelanggaran Berat 

  

5.Menolak untuk meninggalkan atau menyerahkan kembali 

ruangan, bangunan atau sarana lainnya milik atau berada di 

bawah penguasaan atau pengawasan Universitas dan 

Akademi-akademi Nasional; 

6. Melakukan pemukulan, penganiyaan, penekanan dan 

perbuatan lainnya yang menimbulkan kerugian warga 

kampus Universitas dan Akademi-akademi Nasional; 

7.  Mencoba dan atau melakukan perbuatan yang 

menimbulkan ketidaktertiban dan perpecahan sesame 

dosen, sesame mahasiswa, dan sesame karyawan di 

lingkungan kampus Universitas dan Akademi-akademi 

Nasional; 

8.  Memasukkan, memperjual-belikan, menyebarluaskan, dan 

atau menggunakan minuman keras, narkotika dan obat-

obatan terlarang lainnya di lingkungan kampus Universitas 

dan Akademi-akademi Nasional; 



9.   Melakukan perjudian dalam bentuk apapun di lingkungan kampus 
Universitas dan Akademi-akademi Nasional. 

10. Melakukan pemerasan dan sejenisnya kepda dosen, mahasiswa 
dan atau karyawan di lingkungan Universitas dan Akademi-
akademi Nasional. 

11. Melakukan kerjasama penyuapan dan sejenisnya kepada dosen, 
mahasiswa, maupun karyawan di lingkungan Universitas dan 
Akademi-akademi Nasional; 

12. Membawa, memperlihatkan, atau menggunakan senjata api dan 
atau senjata tajam tanpa izin dari yang berwenang di lingkungan 
Universtas dan Akademi-akademi Nasional; 



13.  Melakukan perbuatan asusila dan atau perbuatan yang tidak  terpuji lainnya 
kepada Dosen, mahasiswa, maupun karyawan di lingkungan Universitas dan 
Akademi-akademi Nasional; 

14. Merusak ruangan, bangunan dan sarana lainnya yang berada dibawah 
penguasaan dan atau pengawasan Universitas dan Akademi-akademi 
Nasional; 

15. Melakukan pelecehan terhadap harkat dan martabat manusia (seperti: 
perpeloncoan, pelecehan seksual, dan bentuk lainnya) kepada dosen, 
mahasiswa, maupun karyawan di lingkungan kampus Universitas dan 
Akademi-akademi Nasional; 

16.   Mengancam, meneror, mengintimidasi, memaksa baik langsung maupun 
tidak langsung kepada dosen, mahasiswa, maupun karyawan di lingkungan 
kampus Universitas dan Akademi-akademi Nasional untuk melakukan atau 
untuk tidak melakukan sesuatu sesuai keinginannya. 

 



SANKSI: 

Setiap bentuk pelanggaran dijatuhi sanksi, yang kategorinya, yaitu: 
sanksi ringan, sedang, dan berat. 
1. Sanksi Pelanggaran Ringan: dijatuhi peringatan/teguran lisan ataupun tertulis. 
2. Sanksi Pelanggaran Sedang: 
       a)  Mengganti kerugian materiil dan imateriil kepada warga kampus yang  ; 
     b)  Diberhentikan sementara (Skorsing) dari perkuliahaan atau kegiatan    

kemahasiswaan paling lama 2 (dua) semester; 
     c)   Dibatalkan salah satu atau beberapa mata kuliah atau seluruh mata kuliah 

yang sedang diikuti perkuliahaannya untuk paling lama 1 (satu) semester; 
      d) Dilarang menjabat sebagai ketua atau anggota semua lembaga 

kemahasiswaan atau kepanitiaan kegiatan kemahasiswaan di lingkungan 
Universitas dan Akademi-akademi Nasional; 



• 3. Sanksi Pelanggaran Berat: 

a). Pemecatan atau dikeluarkan sebagai 
mahasiswa Universitas dan Akademi-akademi 
Nasional; 

b). Meneruskan permasalahannya ke jalur 
hukum 



PENCEGAHAN dan PENINDAKAN 

• Pencegahan: 

• Himbauan, petunjuk dan larangan tersedia di Banner (spanduk) dan 
web Unas. 

• Setiap aktivitas sivitas mahasiswa terpantau  oleh: Dosen, 
Karyawan, Mahasiswa, Satuan Pengamanan, dan CCTV di setiap 
ruangan tertutup dan ruangan terbuka (dengan beberapa 
pengecualian). 

• Dosen, Karyawan, Mahasiswa, dan Satuan Pengamanan dengan 
atau tanpa CCTV melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi. 



Alur Proses Penindakan 

 

• 1. Dapat dilakukan pelaporan oleh warga sivitas kepada pihak 
berwenang (Satuan Pengamanan, Kaprodi, Dekan, Rektor). 

• 2. Satuan Pengaman dapat melakukan tindakan langsung 
untuk mengamankan dalam hal tertangkap tangan. 

• 3. Setiap laporan ditindaklanjuti dengan proses pemeriksaan 
dan penjatuhan sanksi. 



SELAMAT DATANG 

MAHASISWA BARU 


