
 

 

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 

• 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; 

b.  Sudah pernah dijatuhi sanksi akibat melakukan pelanggaran ringan 

dan mengulangi pelanggaran lagi; 

c.  Melakukan aktivitas dan atau berada di lingkungan kampus 

Universitas 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; 



5. Melaksanakan kegiatan yang bertentangan dengan 

peraturan yang berlaku di Lingkungan Universitas 

Nasional; 

6. Mengotori ruangan, bangunan, sarana dan prasarana 

lainnya milik atau yang berada di bawah penguasaan dan 

atau pengawasan Universitas Nasional; 

7. Tanpa izin menggunakan dana atau sarana dan atau 

fasilitas lainnya yang dimiliki atau di bawah penguasaan 

dan pengawasan Universitas Nasional; 

8. Melakukan kegiatan politik praktis di lingkungan kampus 

Universitas Nasional. 



Pelanggaran Berat 

  

 

1. Mencemarkan nama baik almamater dan atau Sivitas 

Akademika Universitas 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 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 Nasional; 

6. Melakukan pemukulan, penganiyaan, penekanan dan 

perbuatan lainnya yang menimbulkan kerugian warga 

kampus Universitas Nasional; 

7.  Mencoba dan atau melakukan perbuatan yang 

menimbulkan ketidaktertiban dan perpecahan sesame 

dosen, sesame mahasiswa, dan sesame karyawan di 

lingkungan kampus Universitas Nasional; 

8.  Memasukkan, memperjual-belikan, menyebarluaskan, dan 

atau menggunakan minuman keras, narkotika dan obat-

obatan terlarang lainnya di lingkungan kampus Universitas 

Nasional; 



9.   Melakukan perjudian dalam bentuk apapun di lingkungan 
kampus Universitas Nasional. 

10. Melakukan pemerasan dan sejenisnya kepada dosen, 
mahasiswa dan atau karyawan di lingkungan Universitas 
Nasional. 

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

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



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

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

16. Mengancam, meneror, mengintimidasi, memaksa baik langsung 
maupun tidak langsung kepada dosen, mahasiswa, maupun karyawan 
di lingkungan kampus Universitas 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 Nasional; 



• 3. Sanksi Pelanggaran Berat: 

a). Pemecatan atau dikeluarkan sebagai 
mahasiswa Universitas 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. 



CONTOH PELANGGARAN DAN PENINDAKAN 

• Pelanggaran UU ITE: 

• Pada ada sejumlah mahasiswa yg bertindak di luar kewajaran 
dengan menyebarkan berita bohong, fitnah, dan menuduh 
kampus merumahkan karyawan & dosen serta tidak bayar 
gajinya di masa pandemi Covid-19. 

• Faktanya, Unas tidak merumahkan karyawan & dosen, serta 
tidak memotong apalagi tidak membayar gaji mereka. 

• Akibat perbuatan tersebut menurut SK Rektor  No 112/2014 
mereka telah melakukan pelanggaran berat. 

•   



• Sekitar lebih dari 40 orang mahasiswa dipanggil oleh Komisi 
Disipilin Kemahasiswaan untuk diklarifikasi terkait postingan 
mereka di media sosial. 

• Finalnya, 3 orang mahasiswa diberhentikan, sejumlah 
mahasiswa diberi hukuman skorsing, dan sebagaian besar 
diberi hukuman tertulis peringatan keras. 

• Ada 7 orang yang perkaranya diteruskan kepada pihak yang 
berwajib. 



• Pelanggaran KUHP: 

• Masih terkait postingan mahasiswa di media sosial, mereka 
yang dimintai klarifikasi, juga sebagiannya melakukan demo 
secara anarkis di depan gerbang Unas. 

• Demo tersebut dilakukan oleh segelintir mahasiswa yang 
kemudian sampai merusak mobil dosen yang akan pulang 
kerja. Mobil mobil dihadang dan dirusak oleh oknum 
mahasiswa disertai dengan ancaman. 

• Atas kejadian tersebut 3 oknum mahasiswa dilaporkan kepada 
pihak yang berwajib. 



• Apa yang telah dilakukan oleh beberapa oknum mahasiswa 
tersebut tidak mencerminkan pribadi seorang mahasiswa. 

• Perbuatan mereka telah melanggar Tata Tertib Kehidupan 
Kampus. 



SELAMAT DATANG 

MAHASISWA BARU 


