
 

PERATURAN DISIPLIN MAHASISWA 

STIE JAMBATAN BULAN  

Mengacuh pada Undang-undang Republik Indonesia 

No.20 tahun 2003, Undang-Undang No.12 tahun 2012, 

Statuta STIE Jambatan Bulan Timika, maka diperlukan 

aturan yang menyangkut: Hak, Kewajiban, Larangan, dan 

Sanksi untuk menjadi Pedoman Kedisiplinan Mahasiswa 

STIE Jambatan Bulan Timika: 

 

A. Hak Mahasiswa 
 

1. Mendapatkan pendidikan dan pelayanan yang layak 

sesuai dengan ketentuan dan kapasitas STIE 

Jambatan Bulan. 

2. Mengikuti semua kegiatan kemahasiswaan yang 

diprogramkan oleh lembaga  (STIE Jambatan Bulan). 

3. Menyampaikan saran/usulan, keinginan dengan cara 

melalui saluran yang telah ditentukan oleh lembaga 

STIE Jambatan Bulan. 

4. Mendapat perlakuan yang proporsional baik secara 

akademis, maupun non akademis (administratif)). 

5. Jaminan dan perlindungan atas dirinya atas segala 

tindakan dari unsur lembaga (STIE Jambatan Bulan). 

 

B. Kewajiban Mahasiswa 
 

1. Menjunjung tinggi Citra Almamater, Integritas dan 

Eksistensi sebagai sivitas akademika. 

2. Menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran ilmiah, 

kejujuran intelektual sebagai calon profesional dan 

akademisi (cendikiawan). 

3. Berperan secara material, moral, spiritual dalam 

pengembangan akademik, proses belajar mengajar 

dan kondisi kampus lainnya. 

4. Menghormati/menghargai semua pihak demi 

tercapainya suasana kehidupan kampus yang 

harmonis. 

5. Berupaya menciptakan dan menegakkan disiplin 

kampus dan nasional dalam rangka menggalang 

ketahanan nasional. 

 

C. Larangan-larangan mahasiswa 
 

1. Menghalang-halangi terselenggaranya program-

program akademik baik yang bersifat akademis 

maupun non akademis. 

2. Ikut mencampuri urusan administrasi, pendidikan, 

keputusan lembaga atau kegiatan lain yang sah dari 

lembaga STIE Jambatan Bulan tanpa izin sah dari 

Ketua STIE Jambatan Bulan . 

3. Mendirikan, membentuk suatu organisasi/lembaga 

dalam bentuk apapun di lingkungan kampus STIE 

Jambatan Bulan Timika. 

4. Mengatasnamakan lembaga STIE Jambatan Bulan 

baik secara lisan atau tulisan, formal atau non formal, 

dalam forum, media apapun tanpa persetujuan 

(seizin) dari Ketua STIE Jambatan Bulan. 

5. Mengintimidasi / mengancam, baik perkataan 

maupun perbuatan terhadap anggota sivitas 

akademika  lainnya. 

6. Ikut serta dalam kegiatan-kegiatan di dalam maupun 

di luar kampus yang bertentangan dengan aturan 

Pemerintah Republik Indonesia, lembaga STIE 

Jambatan Bulan dan fungsinya sebagai mahasiswa 

sehingga dapat merusak citra almamater. 

7. Melakukan kegiatan apapun yang menyimpang dari 

peraturan/ tata tertib yang berlaku. 

 

 

D. Sanksi 
 

SANKSI-SANKSI 

Pasal 1 
 

Setiap mahasiswa yang melakukan pelanggaran disiplin 

dikenakan sanksi sabagaimana ditentukan dalam pasal 3 

peraturan ini. 

Pasal 2 
 

Yang dimaksud dengan pelanggaran disiplin adalah: 

1. Tidak membayar uang kuliah, akan tetapi mengikuti 

kegiatan akademik dan atau kemahasiswaan tanpa 

alasan syah. 

2. Membuat surat-surat keterangan palsu atau nama 

suatu unit di Lembaga STIE  Jambatan Bulan. 

3. Melakukan kecurangan di dalam ujian-ujian. 

4. Memukul pengawas / melukai pengawas ujian (dosen 

maupun tenaga administrasi). 

5. Berdasarkan laporan dari korban, melakukan tindakan 

amoral/asusila. 

6. Melakukan tindak kriminal di dalam maupun di luar 

kampus. 

7. Mewakili / diwakili orang lain untuk mengikuti ujian. 

8. Tidak dapat mempertanggungjawabkan keuangan dan  

kegiatan kemahasiswaan menurut peraturan yang 

berlaku. 

9. Menghina, menfitnah dan atau menyakiti dosen dan 

keryawan. 

10. Lain-lain hal yang menurut kepatutan dalam 

pergaulan hidup di Perguruan Tinggi dirasa 

melanggar peraturan berdasarkan penilaian pimpinan 

STIE Jambatan Bulan Timika. 

Pasal 3 
 

Jenis-jenis hukuman / sanksi yang dapat dijatuhkan atas si 

pelanggar adalah: 

1. Teguran dan peringatan resmi (tertulis). 

2. Pembatalan atau pengguguran satu atau beberapa 

mata kuliah dengan penetapan nilai E. 

3. Pembatalan seluruh Kartu Rencana Studi untuk satu 

semester.  

4. Skorsing dari kegiatan akademik dan kemahasiswaan 

selama satu semester atau lebih. 

5. Pembebanan biaya atau ganti rugi sesuai dengan 

kerugian lembaga. 

6. Penahanan ijasah sampai dengan diselesaikannya 

persoalan yang menuntut penyelesaian persoalan 

tersebut. 

7. Pemberhentian / pemecatan dari status sebagai 

mahasiswa STIE Jambatan Bulan Timika. 

 

Pasal 4 

 

Penjatuhan hukuman / sanksi: 

1. Peraturan ini tidak menentukan jenis sanksi tertentu 

untuk pelanggaran tertentu. 

2. Penetapan sanksi dilakukan oleh Senat Perguruan 

Tinggi /Unsur Pimpinan beserta staf apabila 

diperlukan menyertakan dosen wali mahasiswa yang 

melakukan pelanggaran. 

3. Sanksi/sanksi pada Pasal 3 butir 1, 2, 3, penetapan 

dikeluarkan dengan Surat Pemberian Sanksi dari 

Ketua Program Studi bersangkutan. 

4. Untuk sanksi-sanksi pada Pasal 3 butir 4,5,6,7, 

penetapannya dikeluarkan dengan Surat Keputusan 

Ketua STIE Jambatan Bulan. 



 

 

 



 


