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VISI 

Menjadi universitas yang unggul dibidang ilmu social, sains dan 

teknologi yang berjiwa kewirausahaan berskala internasional pada 

tahun 2043 

 

 
MISI 

1. Menyelengarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi 

berorientasi Ilmu Sosial, Sains dan Teknologi yang berjiwa 

kewirausahaan secara internasional. 

2. Berkembanganya kemitraan dan Kerjasama dengan 

berbagai institusi dalam dan luar negeri, penguatan bidang 

ilmu sosisal,sains dan teknologi yang berjiwa 

kewirausahaan berskala internasional. 

3. Mengembangkan GUG (Good University Governance) 

dalam pengelolaan ilmu social, sains dan teknologi yang 

berskala internasional atau World Class University (WCU). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB I 

PEDOMAN PENGENALAN KEHIDUPAN 



KAMPUS 

 
1.1 Definisi 

Pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru 

Universitas An Nuur merupakan kegiatan wajib yang 

harus diikuti oleh seluruh mahasiswa baru atau 

mahasiswa lama yang belum mendapatkan kegiatan 

pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru 

atau sejenisnya 

1.2 Pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru 

dilaksanakan selama 3 (tiga) hingga 5 (lima) mulai 

pukul 07.00 WIB hingga maksimal pukul 18.00 WIB 

1.3 Panitia penyelenggara pengenalan kehidupan kampus 

bagi mahasiswa baru terdiri dari unsur pimpinan, 

dosen, karyawan dan mahasiswa dengan 

penanggungjawab kegiatan adalah wakil rektor III 

bidang kemahasiswaaan. 

1.4 Materi pengenalan kehidupan kampus antara lain : 

a. Pentingnya kesadaran berbangsa, bernegara, cinta 

tanah air, lingkungan, bermasyarakat 

b. Komitmen terhadap 4 ( empat ) konsensus dasar 

hidup berbangsa dan bernegara ( Pancasila , 

Bhineka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945 ) 

c. Sistem dan tata kelola perguruan tinggi, sistem 

serta kegiatan pembelajaran dan kemahasiswaan ( 

kurikuler, Ko kurikuler, dan ekstrakurikuler) 

d. Pendidikan karakter khususnya nilai integritas, 

Moral, etika, kejujuran , kepedulian, tanggung 

jawab, dan kedisiplinan dalam kehidupan 

dikampus dan masyarakat. 



e. Serta materi – materi yang relevan dengan 

kebutuhan dan perkembangan Ilmu pendidikan 

dan teknologi. 

1.5 Asas pelaksanaan kegiatan pengenalan kehidupan 

kampus bagi mahasiswa baru meliputi : 

a. Asas keterbukaan yaitu kegiatan penerimaan 

mahasiswa baru dilakukan secara terbuka, baik 

dalam hal pembiayaan, materi/substansi kegiatan, 

berbagai informasi waktu maupun tempat 

penyelenggaraan kegiatan 

b. Asas demokratis yaitu semua kegiatan dilakukan 

dengan berdasarkan kesetaraan semua pihak, 

dengan menghormati hak dan kewajiban masing – 

masing pihak yang terlibat dalam kegiatan 

penerimaan mahasiswa baru tersebut 

c. Asas humanis, yaitu kegiatan penerimaan 

mahasiswa baru dilakukan berdasarkan 

kemanusiaan yang adil dan beradap, dan prinsip 

persaudaraan anti kekerasan. 

2. Pengawasan dilakukan agar pelaksanaan PKKMB 

sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 

Pengawasan dilakukan oleh panitia yang terdiri dari 

unsur dosen, pejabat struktural, tenaga kependidikan 

dan semua unsur lain yang di anggap perlu. 

Evaluasi dilakukan untuk melihat keberhasilan 

pencapaian tujuan program sekaligus menganalisis 

manfaat /aktifitas, efektifitas, dan efisiensi termasuk 

analisis kelemahan dan kendala yang terjadi pada 

penyelenggaraan kegiatan. Evaluasi dilaksanakan oleh 

panitia dengan membentuk tim terdiri dari unsur 

dosen, pejabat strukturak, tenaga kependidikan, orang 



tua, serta unsur lain yang dianggap perlu. Evaluasi 

dilaksanakan selama kegiatan berlangsung antara lain 

dengan cara mengedarkan kuesione pada mahasiswa 

baru. 

3. Semua bentuk pelanggaran terhadap ketentuan – 

ketentuan diatas dikenakan sankis sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. 



BAB II 

HAK, KEWAJIBAN 

DAN ETIKA MAHASISWA 

 
2.1 Definisi 

2.1.1 Etika adalah norma dan aturan sebagai 

pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku 

bagi mahasiswa Universitas An Nuur. 

2.1.2 Universitas An Nuur ( UNAN) adalah institusi 

yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan, 

penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat. 

2.1.3 Program Studi adalah semua Program Studi 

yang ada di lingkungan Universitas An Nur 

yang melaksanakan kegiatan akademik, 

pendidikan profesional, dalam seperangkat 

cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. 

2.1.4 Norma adalah aturan atau ketentuan yang 

mengikat dipakai sebagai panduan, tatanan dan 

pengendalian yang sesuai dan berterima. 

2.1.5 Dosen adalah tenaga pendidik pada 

Universitas An Nuur yang khusus diangkat 

dengan tugas utama Tri Dharma Perguruan 

tinggi. 

2.1.6 Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar 

secara sah pada salah satu program akademik, 

profesi dan vokasi, termasuk di dalamnya 

mahasiswa tugas belajar. 

2.1.7 Ujian adalah bentuk penilaian hasil belajar 

yang dapat diselenggarakan melalui ujian 



tengah semester, ujian akhir semester, ujian 

akhir program studi, dan ujian skripsi. 

2.1.8 Civitas Akademika adalah satuan yang terdiri 

dari dosen, mahasiswa, dan tenaga 

administrasi di Universitas An Nuur 

2.1.9 Perkuliahan adalah proses yang terjadi dalam 

perencanaan dan penyajian materi belajar 

mengajar di Perguruan Tinggi serta evaluasi 

atas proses-proses itu berserta produk dan 

unsur yang terlibat. 

2.1.10 Kegiatan Ekstrakurikuler adalah seperangkat 

kegiatan aktivitas di luar kurikulum guna 

meningkatkan kemampuan mahasiswa di 

bidang akademik dan profesionalitas yang 

dilandasi dengan akhlak yang mulia. 

 

2.2 Maksud dan Tujuan 

2.2.1 Etika disusun dengan maksud untuk 

memberikan pedoman bagi seluruh mahasiswa 

Universitas An Nuur untuk berperilaku yang 

baik dalam melaksanakan aktivitas di 

lingkungan Universitas An Nuur dan 

masyarakat pada umumnya. 

2.2.2 Tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan 

dan pelaksanaan Mahasiswa adalah sebagai 

komitmen Universitas An Nuur untuk 

mewujudkan visi, misi dan tujuan Universitas 

An Nuur tanpa mengesampingkan normal dan 

etika dalam kehidupan sehingga terwujud 

iklim akademik yang kondusif. 



 
 

2.3 Manfaat 

Manfaat dari etika mahasiswa adalah adalah: 

2.3.1 Terciptanya iklim akademik yang kondusif 

dalam penyelenggarakan kegiatan belajar – 

mengajar. 

2.3.2 Tersedianya sumberdaya manusia yang 

berkualitas, kompeten dan beretika. 

2.4 Hak Mahasiswa 

2.4.1  Menggunakan kebebasan akademik secara 

bertanggung jawab untuk menuntut dan 

mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila 

yang berlaku di Universitas An Nuur . 

2.4.2 Memperoleh pengajaran dan layanan 

akademik sebaik-baiknya. 

2.4.3 Memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh 

Universitas An Nuur dalam rangka kelancaran 

pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan 

kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

2.4.4 Mendapat bimbingan dari seorang Dosen 

pembimbing akademik yang bertanggung 

jawab melaksanakan bimbingan studi agar 

dalam menyelesaikan studinya dapat tepat 

waktu dan dengan prestasi setinggi-tingginya. 

2.4.5 Memperoleh layanan informasi yang berkaitan 

dengan program studi yang diikuti, termasuk 

hasil studinya. 

2.4.6 Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 



2.4.7 Mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan 

sesuai dengan minat dan bakatnya. 

2.5 Kewajiban Mahasiswa 

2.5.1 Ikut menanggung biaya penyelenggaraan 

pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang 

dibebaskan dari kewajiban sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. 

2.5.2 Mematuhi semua peraturan / ketentuan yang 

berlaku di Universitas An Nuur . 

2.5.3 Menghormati sesama manusia; mahasiswa 

lain, tenaga pendidik dan atau karyawan di 

lingkungan Universitas An Nuur . 

2.5.4 Ikut memelihara sarana dan prasarana serta 

kebersihan, ketertiban dan keamanan 

Universitas An Nuur  . 

2.5.5 Menghargai seni, budaya, ilmu pengetahuan 

dan teknologi 

2.5.6 Menjaga kewibawaan dan nama baik 

almamater Universitas An Nuur baik di 

lingkungan Universitas maupun di masyarakat 

. 

2.5.7 Menaati kewajiban-kewajiban yang 

dibebankan sesuai dengan peraturan 

perundang- undangan yang berlaku. 

2.6 Etika Mahasiswa 

2.6.1 Etika dalam ruang kuliah dan/atau 

laboratorium adalah: 

a. Hadir tepat waktu, atau sebelum dosen 

memasuki ruangan perkuliahan atau 

laboratorium; 

b. Berpakaian rapi, bersih dan sopan; 



c. Menghormati mahasiswa lain dengan tidak 

melakukan perbuatan yang dapat 

mengganggu perkuliahan, misalnya 

menggunakan hand phone atau alat 

elekronik lainnya dengan bijaksana, posisi 

duduk yang mengganggu mahasiswa lain, 

dan kegiatan lain yang mengganggu 

ketenangan mahasiswa lain; 

d. Tidak merokok di ruangan kuliah, 

laboratorium atau ruang lain yang tidak 

pantas atau dilarang untuk melakukan 

tindakan tersebut; 

e. Menghargai dan menghormati pendapat 

orang lain ; 

f. Tidak berkata – kata kotor atau menyakiti 

orang lain; 

g. Tidak menandatangani absensi kehadiran 

mahasiswa lain yang diketahuinya tidak 

hadir dalam perkuliahan dengan alasan 

tertentu; 

h. Menjaga kelengkapan, kebersihan 

inventaris ruang kuliah atau laboratorium; 

i. Tidak melakukan tindakan yang dapat 

menimbulkan bahaya selama di 

laboratorium tanpa bimbingan dosen atau 

petugas laboratorium; dan 

2.6.2 Etika mahasiswa dalam pengerjaan tugas, 

laporan tugas akhir atau skripsi adalah sebagai 

berikut: 

a. Menyerahkan tugas/laporan tepat waktu; 



b. Jujur, tidak plagiat atau menggunakan 

milik mahasiswa lain; 

c. Tidak memberikan sejumlah uang, hadiah 

atau fasilitas lainnya kepada dosen atau 

pihak lainnya dengan tujuan untuk 

mempengaruhi proses bimbingan 

tugas/laporan, skripsi. 

2.6.3 Etika mengikuti ujian : 

a. Mematuhi tata tertib ujian yang ditetapkan 

Fakultas / Program Studi; 

b. Tidak menggangu mahasiswa lain yang 

sedang mengikuti ujian; 

c. Tidak mencoret inventaris yang ada di 

ruangan; 

d.  Tidak memberikan sejumlah uang, hadiah 

atau fasilitas lainnya kepada dosen atau 

pihak lainnya dengan tujuan untuk 

mempengaruhi proses dan hasil ujian; 

e. Jujur tidak melihat buku atau sumber lain 

yang tidak dibenarkan, kecuali untuk ujian 

yang secara tegas membenarkan hal 

demikian; 

2.6.4 Etika dengan dosen : 

a. Menghormati semua dosen tanpa 

membedakan suku, agama, ras, dan tidak 

didasari atas perasaan suka atau tidak suka; 

b. Bersikap sopan santun terhadap semua 

dosen dalam interaksi baik di dalam 

lingkungan maupun di luar lingkungan 

kampus ; 



c. Menjaga nama baik dosen dan 

keluarganya; 

d. Tidak menyebarluaskan informasi yang 

tidak baik dan belum tentu benar mengenai 

seorang dosen kepada dosen atau pihak 

lainnya, kecuali terhadap pelanggaran 

hukum dan etik yang diwajibkan 

berdasarkan ketentuan hukum dan 

peraturan di lingkungan kampus; 

e. Sopan dan Santun dalam menyampaikan 

pendapat yang berbeda tentang keilmuan 

yang disertai dengan argumentasi yang 

rasional; 

f. Tidak mengeluarkan ancaman baik secara 

langsung maupun dengan menggunakan 

orang lain terhadap dosen; 

g. Bekerjasama dengan dosen dalam 

mencapai tujuan pembelajaran, termasuk 

menyiapkan diri sebelum berinteraksi 

dengan dosen di ruang perkuliahan; 

h. Menghindari sikap membenci dosen atau 

sikap tidak terpuji lainnya disebabkan nilai 

yang diberikan oleh dosen; 

i. Mematuhi perintah dan petunjuk dosen 

sepanjang perintah dan petunjuk tersebut 

tidak bertentangan dengan norma hukum 

dan norma lainnya yang hidup di tengah 

masyarakat; dan 

j. Berani mempertanggungjawabkan semua 

tindakannya terkait interaksi dengan 

dosen. 



2.6.5 Etika dengan sesama mahasiswa: 

a. Menghormati semua mahasiswa tanpa 

membedakan suku, agama, ras, status 

sosial dan tidak didasari atas perasaan suka 

atau tidak suka; 

b. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap 

semua mahasiswa dalam interaksi baik di 

dalam lingkungan maupun di luar 

lingkungan kampus; 

c. Memiliki solidaritas yang kuat dan saling 

membantu untuk tujuan yang baik dan 

tidak bertentangan dengan norma hukum 

atau norma lainnya yang hidup di dalam 

masyarakat; 

d. Berlaku adil terhadap sesama rekan 

mahasiswa; 

e. Menghindari perkataan yang dapat 

menyakiti perasaan mahasiswa lain. 

f. Tidak melakukan perudungan, ancaman 

atau tindakan kekerasan baik dalam hal 

perkataan maupun tindakan fisik terhadap 

sesama mahasiswa baik di dalam 

lingkungan maupun di luar lingkungan 

kampus; 

g. Saling memberi semangat, menasehati, dan 

mendukung untuk tujuan kebaikan; 

h. Suka membantu mahasiswa lain yang 

kurang mampu dalam pelajaran; 

i. Bersama-sama menjaga nama baik kampus 

dan tidak melakukan tindakan tidak terpuji 

yang merusak citra baik kampus; 



j.  Menghormati perbedaan pendapat atau 

pandangan dengan mahasiswa lain; 

k. Tidak menggangu ketenangan mahasiswa 

lain yang sedang mengikuti proses 

pembelajaran; dan 

l. Tidak mengajak atau mempengaruhi 

mahasiswa lain untuk melakukan tindakan 

tidak terpuji yang bertentangan dengan 

norma hukum dan norma lainnya yang 

hidup di tengah masyarakat. 

2.6.6 Etika dengan tenaga administrasi: 

a. Menghormati semua tenaga administrasi 

tanpa membedakan suku, agama, ras, 

status sosial dan tidak didasari atas 

perasaan suka atau tidak suka; 

b. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap 

semua tenaga administrasi dalam interaksi 

baik di dalam lingkungan maupun di luar 

lingkungan UNAN 

c. Tidak menjanjikan atau memberikan 

sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada 

tenaga administrasi untuk mendapatkan 

perlakuan istimewa atau untuk melakukan 

tindakan yang bertentangan dengan hukum 

dan peraturan di lingkungan kampus; 

d. Tidak mengeluarkan ancaman baik secara 

langsung maupun dengan menggunakan 

orang lain terhadap tenaga administrasi; 

dan 

e. Tidak mengajak atau mempengaruhi 

tenaga administrasi untuk melakukan 



tindakan tidak terpuji yang bertentangan 

dengan norma hukum dan norma lainnya 

yang hidup di tengah masyarakat. 

2.6.7 Etika dengan masyarakat: 

a. Melakukan perbuatan yang meninggikan 

citra baik kampus di tengah masyarakat; 

b. Menghindari perbuatan yang melanggar 

norma-norma yang hidup di tengah 

masyarakat, baik norma hukum, norma 

agama, norma kesopanan, dan norma 

kepatutan; 

c. Memberikan teladan dalam berprilaku 

yang baik di tengah masyarakat. 

2.6.8 Etika dalam berolahraga: 

a. Menjunjung tinggi kejujuran dan 

sportifitas dalam setiap kegiatan 

keolahragaan; 

b. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan 

perbuatan dalam setiap kegiatan 

keolahragaan; 

c. Mengindarkan diri dari tindakan-tindakan 

yang bersifat vandalism, anarkhis, merusak 

dan mengganggu ketertiban; 

d. Bekerjasama dalam memperoleh prestasi 

dengan cara-cara yang terpuji 

e. Menjaga nama baik dan citra kampus serta 

menghindarkan diri dari perbuatan yang 

dapat merusak nama baik dan citra baik 

kampus; 

f.  Tidak melakukan tindakan yang 

bertentangan dengan hukum dalam 



kegiatan keolahragaan seperti 

mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan 

tindakan melawan hukum lainnya; 

g. Tidak menjanjikan atau memberikan 

sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada 

pihak-pihak pengambil Peraturan dalam 

setiap kegiatan keolahragaan; 

h.  Menghindari dari perbuatan yang 

bertujuan dengan sengaja merugikan atau 

mencelakai orang lain 

2.6.9 Etika dalam kegiatan seni dan budaya: 

a. Menghargai ilmu pegetahuan, teknologi, 

dan seni; 

b. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional; 

c. Menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam 

setiap kegiatan seni; 

d. Tidak melakukan plagiat (menjiplak secara 

melawan hukum) hasil karya seni orang 

lan; 

e. Mengindarkan diri dari tindakan-tindakan 

yang bersifat vandalisme, anarkhis, 

merusak dan mengganggu ketertiban; 

f. Bekerjasama dalam menghasilkan prestasi 

dan karya seni yang baik dengan cara-cara 

yang terpuji dan tidak bertentangan dengan 

norma agama; 

g. Menjaga nama baik dan citra kampus serta 

menghindarkan diri dari perbuatan yang 

dapat merusak nama baik dan citra baik 

kampus; 



h. Tidak melakukan tindakan yang 

bertentangan dengan hukum dan norma- 

norma lain yang hidup di tengah 

masyarakat; 

i. Tidak melakukan tindakan yang dapat 

merendahkan harkat dan martabat diri dan 

orang lain. 

2.6.10 Etika dalam Kegiatan beragama: 

a. Menghormati agama orang lain; 

b. Menghindari perbuatan yang dapat 

menghina agama dan kepercayaan orang 

lain; 

c. Bersikap patuh dan taat dan patuh terhadap 

nilai-nilai ajaran agama yang dianut; 

d. Menjaga nama baik dan citra kampus serta 

menghindarkan diri dari perbuatan yang 

dapat merusak nama baik dan citra baik 

kampus dalam kegiatan-kegiatan 

keagamaan; 

e. Tidak melakukan tindakan yang 

bertentangan dengan hukum dan norma- 

norma lain yang hidup di tengah 

masyarakat, terutama yang terkait dengan 

masalah keagamaan; 

f. Tidak melakukan tindakan yang 

memaksakan agama yang dianut kepada 

orang lain; 

g. Tidak mengganggu atau menghalang- 

halangi kesempatan beribadah bagi orang 

lain sesuai ajaran agama yang dianut;



 

2.6.11 Etika dalam kegiatan minat dan penalaran: 

a. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, 

dan seni; 

b. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, 

kedisiplinan, kemandirian, kerjasama; 

c. Menjaga nama baik dan citra kampus serta 

menghindarkan diri dari perbuatan yang 

dapat merusak nama baik dan citra baik 

kampus; 

d. Mengindarkan diri dari tindakan-tindakan 

yang bersifat vandalism, anarkhis, merusak 

dan mengganggu ketertiban; 

e. Menghargai pendapat dan pemikiran orang 

lain; 

f. Tidak melakukan tindakan yang 

bertentangan dengan hukum dan norma- 

norma lain yang hidup di tengah 

masyarakat. 

2.6.12 Etika dalam kegiatan berorganisasi: 

a. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran 

dan tanggung jawab, dan kerjasama; 

b. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan 

perbuatan dalam setiap kegiatan; 

c. Mengutamakan kearifan dan 

kebijaksanaan dalam bertindak; 

d. Menghargai perbedaan pendapat dan 

menyikapinya dengan arif dan bijaksana; 

e. Menjaga nama baik dan citra kampus serta 

menghindarkan diri dari perbuatan yang 



dapat merusak nama baik dan citra baik 

kampus; 

f. Mengindarkan diri dari tindakan-tindakan 

yang bersifat vandalisme, anarkhis, 

merusak dan mengganggu ketertiban; 

g. Taat terhadap hukum, peraturan di 

lingkungan kampus dan norma-norma 

lainnya hidup di tengah masyarakat 

2.7 Larangan dan Sanksi 

2.7.1 Larangan 

Mahasiswa dilarang melakukan tindakan 

a. Membawa senjata api/ senjata tajam, bahan 

peledak yang dapat mengancam 

keselamatan jiwa, badan, dan harta benda 

b. Melakukan perkelahian baik disengaja 

maupun tidak disengaja 

c. Membawa, mengedarkan, memfasilitasi 

dan atau mengkonsumsi minuman keras di 

dalam lingkungan kampus 

d. Membawa, mengedarkan dan atau 

mengkonsumsi narkotika 

e. Merokok di area kampus 

f. Melakukan tindakan pemerasan 

g. Melakukan tindakan pemalsuan 

h. Melakukan tindakan pelecehan seksual 

i. Melakukan tindakan vandalisme seperti 

mencoret – coret fasilitas, mengotori 

ataupun merusak fasilitas 

j. Melakukan pencurian 



k. Melakukan ancaman, pemaksaan dan 

tekanan pada orang lain dalam bentuk 

apapun 

l. Melakukan penganiayaan dan provokasi 

m. Melakukan tindakan yang mengakibatkan 

hilangnya nyawa orang lain 

n. Melakukan kegiatan yang mengarah 

kepada radikalisme dan terorisme 

o. Mahasiswa dilarang Memakai sandal, 

sandal bertali, dan kaos oblong; 

p. Melakukan kegiatan baik secara individu 

maupun kelompok dalam kampus tanpa 

izin atau sepengetahuan Wakil Rektor III; 

q. Melakukan perbuatan dan sikap lainnya 

yang bertentangan dengan nilai-nilai 

agama, adat istiadat, norma dan etika yang 

berlaku di lingkungan kampus dan 

masyarakat pada umumnya; 

r. Melaksanakan kegiatan kemahasiswaan 

antara pukul 22.00 sampai 06.00, kecuali 

ada izin khusus dari Wakil Rektor III; 

s. Melaksanakan kegiatan kemahasiswaan 

yang mengatasnamakan Universitas di luar 

kampus, kecuali ada izin khusus dari 

Ketua; 

t. Organisasi ekstra kampus, partai politik, 

ormas atau bentuk lainnya dilarang untuk 

membuka sekterariat / perwakilan dan atau 

melakukan kegiatan politik praktis seperti 

memasang selebaran, spanduk, provokasi, 



demonstrasi, penggalangan masa, 

mendiskreditkan citra kampus 

u. Kelompok mahasiswa atau perorangan 

dilarang melakukan tindakan yang 

bertentangan dengan hak asasi manusia 

dan melakukan tekanan baik psikis atau 

fisik. 

2.7.2 Sanksi 

2.7.3 Pelanggaran yang berkaitan dengan tindak 

pidana 

a. Membawa senjata api/ senjata tajam, 

bahan peledak yang dapat mengancam 

keselamatan jiwa, badan, dan harta 

benda diberhentikan sebagai 

mahasiswa 

b. Melakukan perkelahian baik disengaja 

maupun tidak disengaja, minimal 

skorsing 1 semester 

c. Membawa, mengedarkan, 

memfasilitasi dan atau mengkonsumsi 

minuman keras di dalam lingkungan 

kampus, minimal skorsing 1 semester 

d. Membawa, mengedarkan dan atau 

mengkonsumsi narkotika, dihentikan 

sebagai mahasiswa. 

e. Merokok di area kampus, dikenakan 

sanksi oleh pimpinan prodi/ fakultas 

atau universitas 

f. Melakukan tindakan pemerasan, 

minimal skorsing 1 semester 



g. Melakukan tindakan pemalsuan, 

miinimal skorsing 1 semester 

h. Melakukan tindakan pelecehan 

seksual, minimal skorsing 2 semester 

i. Melakukan tindakan pemerkosaan, 

diberhentikan sebagai mahasiswa 

j. Melakukan tindakan vandalisme 

seperti mencoret – coret fasilitas, 

mengotori ataupun merusak fasilitas, 

teguran hingga skorsing 1 semester 

k. Melakukan pencurian, teguran hingga 

skorsing 1 semester 

l. Melakukan ancaman, pemaksaan dan 

tekanan pada orang lain dalam bentuk 

apapun, teguran hingga skorsing 1 

semester 

m. Melakukan penganiayaan dan 

pengeroyokan, minimal skorsing 2 

semester 

n. Melakukan perjudian, minimal 

skorsing 1 semester 

o. Melakukan tindakan yang 

mengakibatkan hilangnya nyawa orang 

lain, diberhentikan sebagai mahasiswa 

2.7.4 Sanksi atas pelanggaran peraturan 

mahasiswa dapat berupa 

a. Peringatan tertulis disertai dengan 

pemanggilan mahasiswa dan orang tua 

atau wali mahasiswa yang bersangkutan. 



b. Skorsing satu semester dengan masa 

percobaan selama dua semester, disertai 

dengan pemanggilan orang tua atau wali 

mahasiswa yang bersangkutan. 

c. Skorsing minimal satu semester dan 

maksimal empat semester dengan tetap 

memperhitungkan masa studi dan tetap 

berkewajiban melaksanakan pendaftaran 

ulang serta tidak diizinkan mengikuti suatu 

kegiatan tertentu dalam penyelenggaraan 

pendidikan ataupun sebagai Pengurus 

Organisasi Kemahasiswaan di lingkungan 

universitas An Nuur. 

d. Diberhentikan atau dipecat sebagai 

mahasiswa. 

e. Diserahkan kepada pihak yang berwajib 

untuk diproses sesuai dengan ketentuan 

hukum yang berlaku di Indonesia. 

f. Memberikan ganti rugi atas kerugian yang 

ditimbulkan akibat pelanggaran peraturan 

kemahasiswaan ini. 

g. Pemberian sanksi berupa skorsing 

dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan 

Dekan, sedangkan sanksi pemberhentian 

sebagai mahasiswa dituangkan dalam 

bentuk Surat Keputusan Rektor, 

berdasarkan usulan dari Dekan Fakultas 

2.7.5 Penegakan 

2.7.6 Etika dan tata tertib mahasiswa 

disosialisasikan kepada seluruh mahasiswa 



baru pada setiap tahun ajaran dan 

disosialisasikan melalui website, program 

pengenalan mahasiswa baru dan kegiatan 

lain; 

2.7.7 Pengawasan, evaluasi dan penegakan 

terhadap pelanggaran peraturan 

kemahasiswaan dibawah tanggung jawab 

Komisi disiplin mahasiswa di Perguruan 

tinggi yang terdiri dari unsur pimpinan 

Perguruan tinggi, Fakultas, Program studi, 

dan dosen. 



BAB III 

LAYANAN MINAT DAN BAKAT MELALUI 

ORGANISASI MAHASISWA 

 

 
3.1 Definisi 

3.1.1 Organisasi kemahasiswaan adalah organisasi 

intra kampus 

3.1.2 Organisasi mahasiswa intra kampus adalah 

organisasi yang memiliki kedudukan resmi 

dilingkungan Universitas An Nuur dan 

mendapatkan dukungan dana dari universitas 

3.1.3 Organisasi mahasiswa adalah wadah bagi 

pengembangan diri untuk pembentukan 

karakter dan meningkatkan jiwa nasionalisme, 

patriotisme, dan kepemimpinan serta cinta 

tanah air dan bangsa. 

3.1.4 Kegiatan kurikuler yaitu kegiatan yang utama 

mahasiswa meliputi pendidikan dan 

pembelajaran , penelitian serta pengabdian 

kepada masyarakat. 

3.1.5 Kegiatan ekstrakurikuler yaitu segala bentuk 

kegiatan kemahasiswaa yang menunjang 

kegiatan kurikuler meliputi penalaran, 

pengembangan minat dan bakat, serta 

keagaamaan. 

3.2 Tujuan 

Tujuan organisasi mahasiswa : 

3.2.1 Wadah untuk mengembangkan bakat, minat, 

dan potensi mahasiswa 

3.2.2 Mengembangkan kreatifitas, kepekaan, daya 



kritis, keberanian, kepemimpinan, dan cinta 

tanah air. 

3.2.3 Meningkatkan kesejahteraan mahasiswa 

3.2.4 Mengembangkan rasa tanggung jawab 

3.3 Bentuk Organisasi Mahasiswa Intra Kampus 

3.3.1 Organisasi mahasiswa intra kampus di 

lingkungan Universitas An Nuur meliputi 

BEM, DPM, Himpunan Mahasiswa dan UKM. 

3.3.2 Organisasi kemahasiswaan tingkat Universitas 

meliputi : 

a. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) 

sebagai lembaga eksekutif mahasiswa 

b. Dewan Perwakilan Mahasiswa ( DPM) 

sebagai lembaga legislatif mahasiswa 

c. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) sebagai 

pelaksana kegiatan dan pengembangan 

minat dan bakat mahasiswa. 

3.3.3 Organisasi mahasiswa intra kampus ditingkat 

fakultas Himpunan Mahasiswa sebagai 

lembaga ekselutif mahasiswa ditingkat 

jurusan. Bentuk dan badan kelengkapan 

organisasi mahasiswa ditingkat universitas dan 

fakultas ditetapkan berdasarkan kesepakatan 

organisasi intra kampus dan ditetapkan oleh 

pejabat yang berwenang, selama tidak 

bertentangan dengan peraturan dan 

perundangan serta statuta Universitas An 

Nuur. 



3.4 Struktur Organisasi 

Struktur organisasi mahasiswa Universitas An Nuur 
 
 

 
 

Garis Komando 

----- Garis Koordinasi 

 
3.5 Tugas dan Pertanggungjawaban Organisasi 

Mahasiswa 

3.5.1 Tugas dan Pertanggungjawaban Badan 

Eksekutif Mahasiswa 

a. Badan eksekutif mahasiswa (BEM) adalah 

organisasi yang memiliki kewajiban untuk 

melaksanakan ketetapan Dewan 

perwakilan mahasiswa (DPM) sebagai 

organisasi eksekutif universitas. 

b. Badan eksekutif mahasiswa (BEM) 

sebagai organisasi  yang 

mengkoordinasikan kegiatan 

kemahasiswaan di tingkat universitas 

c. Fungsi BEM antara lain : 



1. Pelaksana program organisasi 

kemahasiswaan 

2. Berkoordinasi untuk pelaksanaan 

program organisasi mahasiswa 

3. Memberikan instruksi UKM untuk 

pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan 

d. Pertanggungjawaban BEM 

1. Menyampaikan laporan kegiatan 

kepada rektor dalam rapat BEM 

2. Bertanggung jawab kepada Rektor. 

 
3.5.2 Tugas dan pertanggungjawaban Dewan 

Perwakilan Mahasiswa 

1. Tugas Dewan perwakilan mahasiswa 

(DPM) bertugas untuk : 

a. Melaksanakan kebijakan organisasi 

kemahasiswaan tingkat Universitas 

b. Menyerap aspirasi mahasiswa dan 

menyalurkan kepada pihak terkait 

c. Merumuskan AD/ART organisasi 

mahasiswa 

d. Menetapkan program kerja BPM 

2. Wewenang Dewan Perwakilan Mahasiswa 

yaitu : 

a. Melakukan koordinasi dengan BEM 

b. Menyelenggarakan musyawarah 

dalam organisasi 

3. Laporan Pertanggungjawaban DPM : 

a. Menyampaikan pertanggungjawaban 

kepada mahasiwa 



3.5.3 Tugas dan pertanggungjawaban Unit 

Kegiatan Mahasiswa 

3.5.4 Fungsi Unit kegiatan mahasiswa 

a. Pelaksana program organisasi 

kemahasiswaan untuk 

mengembangkan minat dan bakat 

mahasiswa 

b. Berkomunikasi dan mentaati AD/ART 

BEM 

3.5.5 Tugas Unit kegiatan mahasiswa 

a. Melaksanakan program kegiatan yang 

telah dirancangkan 

b. Berkomunikasi dengan dengan BEM 

atau UKM lainnya 

3.5.6 Laporan pertanggungjawaban Unit 

kegiatan mahasiswa seluruh kegiatan 

UKM dipertanggungjawabkan kepada WR 

III Bidang kemahasiswaan 

3.5.7 Tugas dan pertanggungjawaban Himpunan 

Mahasiswa Jurusan 

a. Tugas himpunna mahasiswa jurusan yaitu 

merancang, menjabarkan dan 

melaksanakan kegiatan kemahasiswaan 

sesuai jurusan atau program studinya 

b. Himpunan mahasiswa jurusan 

bertanggungjawab kepada ketua program 

studi. 

3.5.8 Tata tertib kegiatan kemahasiswaan 

3.5.8.1 Pelaksanaan Kegiatan 

Kegiatan  kemahasiswaan  dapat 

diizinkan apabila sesuai dengan 



pedoman sebagai berikut: 

a. Tidak mengganggu kegiatan resmi 

Universitas An Nuur . 

b. Tidak merusak citra Universitas An 

Nuur . 

c. Memberikan manfaat nyata pada 

pendidikan dan pengembangan 

mahasiswa sesuai dengan visi dan 

misi Universitas An Nuur . 

d. Mendapat izin penggunaan fasilitas 

sesuai dengan ketentuan dan 

peraturan yang berlaku. 

e. Mengikuti peraturan dan tata tertib 

kampus. 

3.5.8.2 Kegiatan kemahasiswaan yang 

melibatkan pihak luar Universitas An 

Nuur harus mendapat izin tertulis dari 

Wakil Rektor III Bidang 

Kemahasiswaan 

3.5.8.3 Kegiatan kemahasiswaan di luar 

kampus haras mengindahkan norma, 

aturan, dan adat yang berlaku di 

lingkungan setempat. 

3.5.8.4 Kegiatan di luar kampus yang 

mengatasnamakan Universitas An 

Nuur harus mendapat izin dari 

pimpinan Universitas An Nuur melalui 

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan. 

3.5.9 Penggunaan Sarana Prasarana 

Penggunaan sarana dan prasarana kegiatan 

kemahasiswaan: 



a. Setiap mahasiswa berhak menggunakan 

segala sarana dan prasarana yang ada 

sesuai dengan peruntukannya untuk 

kelancaran tridharma perguruan tinggi dan 

kegiatan lainnya; 

b. Penggunaan sarana dan prasarana 

sebagaimana dimaksud pada point (1) 

berpedoman pada ketentuan yang berlaku; 

c. Setiap pengguna sarana dan prasarana 

harus mempertanggungjawabkan 

kebersihan, keamanan, kerusakan dan hal 

lainnya sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

d. Mahasiswa dapat mempergunakan fasilitas 

kendaraan kampus yang difasilitasi oleh 

juru mudi / driver . 

3.5.10 Pembiayaan Kegiatan 

Pembiayaan kegiatan ormawa diperoleh dari : 

a. Dana kemahasiswaan universitas 

b. Bantuan tidak mengikat 

c. Usaha ormawa yang dilakukan secara sah 

dan legal 

3.5.11 Pendirian, Pembekuan, Pembubaran UKM 

a. Pendirian 

1. Pendirian UKM hanya di ijinkan 

apabila kegiatan tersebut mendukung 

visi, misi dan tujuan Universitas 

2. UKM yang di dirikan tidak memiliki 

kesamaan dengan UKM lain dalam hal 

bentuk, ruang lingkup, sasaran, dan 



program kerjanya. 

3. Memiliki anggota minimal 25 

mahasiswa 

4. Memiliki susunan organisasi 

5. Memiliki AD ART dan Program Kerja 

6. Memiliki pembina yang bersedia 

membina 

7. Mengikuti prosedur pendirian : 

a. Pengajuan proposal pendirian 

UKM kepada WR III bidang 

Kemahasiswaan 

b. Mendapatkan persetujuan 

pendirian UKM oleh WR III 

Bidang kemahasiswaan 

c. Mendapatkan Surat Keputusan 

Rektor 

b. Pembekuan 

1. Pembekuan UKM dilakukan bila : 

a. Tidak menjalankan program dalam 

kurun waktu tertentu 

b. Kepengurusan dan keanggotaan 

tidak aktif 

c. Tidak melakukan pelaporan 

pertanggungjawaban 

d. Tidak melaksanakan kewajiban 

organisasi dengan baik 

e. Jumlah anggota berkurang dari 10 

mahasiswa 

2. Pengaktifan UKM dilakukan bila : 

a. Memiliki program kegiatan yang 

jelas 



b. Terdapat kepengurusan dan 

keanggotaan aktif 

c. Melaksanakan kewajiban 

organisasi dengan baik 

d. Jumlah anggota sesuai ketentuan 

c. Pembubaran 

1. Pembubaran UKM dilakukan jika : 

a. Tidak ada peningkatan jumlah 

anggota selama 2 tahun terakhir 

b. Tidak menghasilkan prestasi atau 

kegiatan yang menunjang visi misi 

dan Tujuan universitas 

c. Menimbulkan kegaduhan dan 

ketidaktenangan suasana 

akademik. 

2. Prosedur pembubaran : 

a. Peringatan pertama oleh pembina 

UKM 

b. Peringatan kedua oleh Wakil 

Rektor III Bidang kemahasiswaan 

c. Peringatan ketiga oleh Wakil 

Rektor III Bidang kemahasiswaan 

sekaligus membubarkan Unit 

Kegiatan Mahasiswa 

d. Pengeluaran SK Pembubaran 

UKM 



BAB IV 

LAYANAN BEASISWA 

 
4.1 Pengertian 

Beasiswa adalah bentuk pemberian bantuan atau 

penghargaan yang diberikan kepada mahasiswa di 

Universitas An Nuur yang memiliki potensi akademik 

dan non akademik namun memiliki keterbatasan 

secara ekonomi. 

4.2 Tujuan Pemberian beasiswa 

a. Meningkatkan kesempatan belajar bagi mahasiswa 

yang memiliki prestasi tetapi dengan ekonomi 

lemah 

b. Mendorong semangat mahasiswa untuk 

meningkatkan prestasi dan semangat belajar 

4.3 Sumber beasiswa 

Sumber beasiswa berasal dari pemerintah dan 

yayasan An Nur 

4.4 Jenis beasiswa 
 

No Jenis 

Beasiswa 

Penjelasan Kriteria 

1 Bidikmisi Beasiswa 

diberikan 

kepada 

mahasiswa 

yang memiliki 

kemampuan 

ekonomi 

lemah, tetapi 

memiliki 

Mahasiswa 

baru 



  kemampuan 

potensi 

akademik 

maupun non 

akademik 

yang baik 

 

2 PPA 

(peningkatan 

prestasi 

akademik) 

Beasiswa 

diberikan 

kepada 

mahasiswa 

yang memiliki 

prestasi 

akademik baik 

di jurusan 

Mahasiswa 

program 

sarjana   / 

Diploma 

minimal 

semester II 

dan 

maksimal 

semester 

VIII atau 

mahasiswa 

diploma 

minimal 

semester II 

dan 

maksimal 

semester VI 

3 Yayasan An 

Nuur 

Beasiswa dari 

Yayasan An 

Nuur 

diberikan 

kepada 

mahasiswa 

yang memiliki 

potensi 

Mahasiswa 

baru 



  akademik dan 

non akademik 

tetapi 

memiliki 

keterbatasan 

ekonomi 

 

4 Beasiswa 

Prestasi Kelas 

Beasiswa dari 

Universitas 

An Nuur yang 

diberikan 

kepada 

mahasiswa 

yang memiliki 

indek prestasi 

tertinggi di 

masing – 

masing 

jurusan. 

Mahasiswa 

jurusan 

setiap 

semester 

 
 

4.5 Kriteria penerima beasiswa 
 

No Kriteria Penjelasan 

1 Bidikmisi 1. Siswa SMA/SMK atau 

betuk lain yang 

sederajat yang lulus 

pada tahun mendaftar, 

memiliki identitas 

NISN dan NPSN yang 

valid di PDSPK 



  2. Lulusan  tahun 

sebelumnya ( 1 tahun 

sebelumnya) yang 

bukan penerima 

bidikmisi dan tidak 

bertentangan dengan 

ketentuan penerimaan 

mahasiswa   baru 

Universitas An Nuur 

3. Usia paling tinggi saat 

mendaftar 21 tahun 

4. Tidak mampu secara 

ekonomi dengan 

kriteria : 

a. Siswa Pemegang 

Kartu Indonesia 

Pintar (KIP) atau 

b. Pendapatan   kotor 

gabungan    orang 

Tua/Wali   (suami 

istri) maksimal 

sebesar 

Rp4.000.000,00 

per bulan dan atau 

pendapatan   kotor 

gabungan 

orangtua/wali 

dibagi   jumlah 

anggota  keluarga 

maksimal 



  Rp750.000,00 

setiap bulannya 

c. Pendidikan oran 

tua / wali setinggi – 

tingginya S1 ( 

Strata 1 ) atau 

Diploma 4 

d. Memiliki potensi 

akademik  baik 

berdasarkan 

rekomendasi 

objektif dan akurat 

dari kepala sekolah 

e. Sertifkat / 

penghargaan 

kegiatan akademik 

/ non akademik 

f. Raport 

2 PPA 

(peningkatan 

prestasi 

akademik) 

1. Merupakan Mahasiswa 

Aktif strata tingkat S1, 

D4 minimal sudah 

menempuh semester 2 

dan maksimal pada 

semester 8. 

2. Sedangkan untuk 

Mahasiswa  D3, 

minimal sudah 

menempuh semester 2 

dan maksimal semster 

4. 



  3. Fotokopi Kartu Tanda 

Mahasiswa (KTM) dan 

Kartu Rencana Studi 

(KRS) atau dokumen 

lain yang sejenis 

sebagai bukti 

mahasiswa aktif 

4. Fotokopi rekening 

listrik bulan terakhir 

atau bukti pembayaran 

Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB) orang 

tua atau wali 

5. Fotokopi Kartu 

Keluarga (KK) 

6. Surat pernyataan tidak 

sedang menerima 

beasiswa dari pihak 

lain di lingkungan 

Kemendiknas yang 

diketahui  oleh 

Pimpinan Perguruan 

Tinggi Bidang 

Kemahasiswaan 

7. Surat Rekomendasi 

dari pimpinan fakultas 

atau jurusan 

8. Menyiapkan fotokopi 

transkrip nilai, dengan 

IPK (Indeks   Prestasi 



  Kumulatif) minimal 

3,00. 

9. Menyiapkan Surat 

keterangan penghasilan 

orang tua atau wali 

yang disahkan oleh 

pihak yang berwenang 

(untuk pegawai negeri 

atau swasta disahkan 

oleh bagian keuangan 

sedangkan untuk yang 

bukan pegawai negeri 

atau swasta disahkan 

oleh lurah atau kepala 

desa setempat) 

3 Yayasan An 

Nuur 

1. Siswa SMA/SMK atau 

betuk lain yang 

sederajat yang lulus 

pada tahun mendaftar, 

memiliki identitas 

NISN dan NPSN yang 

valid di PDSPK 

2. Lulusan  tahun 

sebelumnya ( 1 tahun 

sebelumnya) yang 

bukan penerima 

bidikmisi dan tidak 

bertentangan     dengan 

ketentuan   penerimaan 



  mahasiswa baru 

Universitas An Nuur 

3. Usia paling tinggi saat 

mendaftar 25 tahun 

4. Tidak mampu secara 

ekonomi dengan 

kriteria : 

a. Siswa Pemegang 

Kartu Indonesia 

Pintar (KIP) atau 

b. Pendapatan   kotor 

gabungan    orang 

Tua/Wali   (suami 

istri) maksimal 

sebesar 

Rp4.000.000,00 

per bulan dan atau 

pendapatan   kotor 

gabungan 

orangtua/wali 

dibagi   jumlah 

anggota  keluarga 

maksimal 

Rp750.000,00 

setiap bulannya 

c. Pendidikan oran 

tua / wali setinggi – 

tingginya S1 ( 

Strata 1 ) atau 

Diploma 4 



  5. Memiliki potensi 

akademik baik 

berdasarkan 

rekomendasi objektif 

dan akurat dari kepala 

sekolah 

6. Nilai raport 

7. Sertifikat / 

penghargaan 

4 Beasiswa 

Prestasi 

Kelas 

1. Merupakan mahasiswa 

aktif yang terdaftar di 

Universitas An Nuur 

2. Memiliki indeks prestasi 

setiap semester yang 

tertinggi masing – masing 

jurusan 

 
 

4.6 Alokasi penerima beasiswa 

Alokasi penerima beasiswa per program studi atau 

fakultas di tetapkan berdasarkan rapat dengan 

pertimbangan jumlah mahasiswa masing – masing 

prodi. 

4.7 Proses seleksi beasiswa 

Proses seleksi di pimpin oleh Wakil rektor bidang 

kemahasiswaan bersama dengan tim yaitu dekan, 

kaprodi, bidang keungan dengan memperhatikan : 

a. Kelengkapan administrasi dan kriteria umum 

b. Wawancara 

c. Visitasi lapangan 

4.8 Penetapan 



Penetapan penerima beasiswa di tetapkan 

berdasarkan surat keputusan rektor. 

4.9 Monitoring dan evaluasi 

Penerima beasiswa dilakukan monitoring minimal 

setiap semester untuk mengetahui perkembangan 

akademik dan non akademik penerima beasiswa. 

Monitoring dan evaluasi meliputi : 

a. Laporan prestasi akademik ( IPK ) 

b. Laporan Prestasi non akademik : 

1) prestasi yang diraih 

2) keikutsertaan dalam organisasi intra kampus 

3) keikutsertaan dalam kepanitiaan 

4) publikasi ilmiah/ artikel/karya tulis/PKM 

5) kegiatan wirausaha mahasiswa 

c. laporan keuangan 

d. saran bagi pengelola beasiswa /prodi 
 

4.10 Penghentian dan Penggantian beasiswa 

a. Mahasiswa melakukan tindak pidana hukum 

b. Mahasiswa over studi / kelebihan semester 

c. Hasil belajar tidak memenuhi ketentuan ( > 

3,00) 

d. Tidak mengikuti aturan, norma dan tata tertib 

yang berlaku 

4.11 Penggantian beasiswa 

Penggantian beasiswa dilakukan dengan 

memperhatikan kriteria penerima beasiswa dan 

melampirkan surat permohonan dari kepala jurusan 

untuk pergantian beasiswa. 



BAB V 

LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING 

 
5.1 Definisi 

5.1.1 Rencana Studi yaitu penyusunan program 

akademik oleh mahasiswa dibawah bimbingan 

pembimbing akademik berdasarkan syarat 

serta ketentuan yang berlaku di perguruan 

tinggi serta indeks prestasi yang telah 

diperoleh sebelumnya. 

5.1.2 Rencana studi wajib dikonsultasikan kepada 

pembimbing akademik dengan jumlah 

pengambilan mata kuliah maksimal 24 sks per 

semester. 

5.1.3 Perubahan rencana studi adalah pengubahan 

atau lebih mata kuliah yang telah direncanakan 

oleh mahasiswa setelah dikonsultasikan 

dengan pembimbing akademik. Waktu 

perubahan rencana studi dilaksanakan 

berdasarkan kalender akademik. 

5.1.4 Beban kredit semester adalah jumlah sks yang 

diambil mahasiswa dalam satu semester. Pada 

semester pertama diberlakukan sistem paket 

dan setiap mahasiswa baru diwajibkan 

mengambil mata kuliah paket, yang telah 

ditentukan oleh masing –masing program 

studi. beban kredit berikutnya atas dasar 

indeks prestasi studi mahasiswa pada semester 

sebelumnya atau atas ketentuan program studi 

dengan jumlah maksimal 24 sks. 



5.1.5 Indeks prestasi adalah bilangan (sampai dua 

angka dibelakang koma) yang menunjukkan 

tingkat keberhasilan mahasiswa secara 

kuantitatif. 

5.1.6 Bimbingan akademik bertujuan agar 

mahasiswa dapat menyelesaikan studinya 

dengan baik sesuai dengan minat 

kemampuannya. 

5.1.7 Selama menjalani studi, setiap mahasiswa 

Universitas An Nuur dibimbing oleh seorang 

Dosen pembimbing Akademik (PA). 

5.2 Peran dan Fungsi Pembimbing 

5.2.1 Peran Pembimbing Akademik (PA) 

Dalam melaksanakan Bimbingan Akademik 

pada dasarnya seorang Pembimbing Akademik 

berperan sebagai fasilitator, motivator dan 

evaluator. 

5.2.2 Fungsi Pembimbing Akademik (PA) 

a. Sebagai fasilitator: 

1) Membantu mahasiswa dalam 

mengenali dan mengidentifikasi minat, 

bakat dan kemampuan akademiknya 

masing-masing. 

2) Memberikan pengarahan secara tepat 

kepada mahasiswa dalam penyusunan 

program dan rencana studi serta 

memilih mata kuliah yang akan 

diambil dalam semester berikutnya. 

b. Sebagai motivator , pembimbing akademik 

memberikan motivasi kepada mahasiswa 

bimbingannya yang mempunyai 



keterbatasan maupun kendala dalam 

akademik atau hasil studi dan Indeks 

Prestasi semesternya relatif rendah, 

sehingga dapat ditemukan jalan keluar 

serta pemecahannya dengan baik. 

c. Sebagai evaluator, pembimbing akademik 

mengidentifikasi masalah-masalah 

akademik atau non akademik mahasiswa 

bimbingannya yang prestasinya kurang. 

5.3 Kewajiban Dosen pembimbing 

5.3.1 Pembimbing akademik harus menguasai 

kurikulum program yang diambil oleh 

mahasiswa bimbingannya. 

5.3.2  Mengenal situasi akademik pada program 

studi yang dipilih mahasiswa 

5.3.3 Mengetahui berbagai kegiatan kemahasiswaan 

5.3.4 Membuat jadwal /kesepakatan dengan 

mahasiswa bimbingan sesuai dengan jadwal 

pembimbingan 

5.3.5 Memberikan pelayanan yang baik kepada 

mahasiswa bimbingan 

5.3.6 Apabila karena suatu hal seperti tugas belajar 

dan harus meninggalkan tugas sebagai 

pembimbing akademik 

5.4 Jadwal pembimbingan 

5.4.1 Pada awal semeter 

Pelaksanaan bimbingan dilaksanakan sebelum 

mahasiswa mengisi Kartu Rencana Studi. 

Pembimbing akademik berkewajiban untuk 

melaksnakan tugas bimbingan pada 

mahasiswa dengan : 



a. Memberikan bimbingan perencanaan studi 

selama 1 semester 

b. Memastikan jenis mata kuliah yang 

diambil mahasiswa dalam semester yang 

bersangkutan berdasarkan indeks prestasi 

yang diperoleh pada semester lalu. 

c. Memberikan bimbingan kepada 

mahasiswa untuk menyelesaikan masalah 

– masalah studi mahasiswa dalam 

menentukan bakat, minat yang diinginkan 

dan mencari solusi serta memberikan 

motivasi dalam meningkatkan prestasi 

d. Memberikan informasi tentang tata tertib 

dan kedisiplinan dalam mengikuti 

perkuliahan dan keharusan dalam 

menghadiri perkuliahan dengan minimal 

75 % kehadiran 

5.4.2 Pada saat sebelum ujian tengah semester 

a. Mengidentifikasi permasalahan yang 

muncul dalam perkuliahan 

b. Memberikan motivasi mahasiswa dalam 

meningkatkan prestasi, kehadiran selama 

perkuliahan 

c. Memberikan motivasi untuk persiapan 

ujian tengah semester 

d. Mengingatkan mahasiswa tentang tata 

tertib dalam ujian 

5.4.3 Pada saat sebelum ujian akhir semester 

a. Memberikan pengarahan dan motivasi 

dalam menyiapkan ujian akhir semester 



b. Melakukan evaluasi dalam kehadiran 

mahasiswa dan kendala yang dihadapi 

selama satu semester untuk menyiapkan 

diri dalam persiapan ujian akhir semester 

5.4.4 Pada saat setelah ujian akhir semester 

a. Memberikan penghargaan atas 

keberhasilan dalam ujian akhir semester 

b. Melakukan evaluasi hasil rencana studi 

pada semester yang ditempuh 

c. Memotivasi mahasiswa dalam belajar dan 

mempersiapkan diri untuk perbaikan pada 

semester berikutnya. 

5.4.5 Pertemuan sewaktu –waktu atau insidental, 

dapat dilakukan dengan tatap muka atau 

menggunakan media komunikasi yang telah 

disepakati dalam menyelesaikan masalah yang 

dihadapi baik terkat dengan proses 

pembelajaran. 

5.5 Hak dan Kewajiban Mahasiswa 

1. Hak mahasiswa 

a. Mendapatkan bimbingan dalam merencanakan 

mata kuliah yang akan ditempuh pada semester 

yang dilalui dengan memperhatikan jumlah 

sks dan indeks prestasi yang diperoleh 

sebelumnya. 

b. Mendapatkan informasi yang jelas tentang 

sistem dan peraturan di perguruan tinggi 

maupun program studi. 

c. Mendapatkan bimbingan dalam meningkatkan 

prestasi belajar jika mendapatkan indeks 

prestasi yang rendah selama studi berlangsung. 



d. Mendapatkan motivasi dalam 

mengembangkan kreatifitas, minat dan bakat 

berdasarkan kompetensi mahasiswa 

e. Mendapatkan waktu bimbingan, khususnya 

pada masa studi di peguruan tinggi atau 

program studi. 

2. Kewajiban mahasiswa 

a. Mahasiswa wajib membawa buku bimbingan 

pada saat berkonsultasi dengan dosen 

pembimbing akademik. 

b. Menuliskan kegiatan / masalah pada buku 

bimbingan 

c. Mahasiswa wajib untuk 

menemui/berkonsultasi dengan dosen 

pembimbing akademik yang ditunjuk minimal 

4 (empat) kali dalam satu semester pada saat 

sebelum pengisian kartu rencana studi, 

sebelum ujian tengah semester, sebelum ujian 

akhir semester dan setelah ujian akhir semester 

dengan kartu hasil studi bersama dosen 

pembimbing sesuai waktu yang telah 

disepakati bersama. 



3. Pengisian Buku PA 

No Ha 

ri/t 

gl 

Pokok 

Bahasan/Pe 

rmasalaha 

n 

Hasi 

l 

Peny 

elesa 

ian 

Mas 

alah 

TTD 

Mah 

asis 

wa 

TTD 

Dosen 

      

      

      

      

      

      

      

Tabel 1.1 . Format Pengisian Buku Bimbingan 



BAB V 

LAYANAN KESEHATAN 

5.1 Pengertian 

a. Universitas adalah Universitas An Nuur 

b. Rektor adalah rektor Universitas An Nuur 

c. Mahasiswa adalah seluruh peserta didik yang 

tercatat dan aktif sebagai mahasiswa di Universitas 

An Nuur 

d. Unit kesehatan mahasiswa adalah unit layanan 

yang diberikan kepada mahasiswa oleh tenaga 

dalam rangka upaya promosi dan preventif 

e. Tenaga kesehatan adalah semua dosen kesehatan 

yang memiiliki STR dilingkungan Universitas An 

Nuur 

5.2 Tujuan 

Tujuan pemberian layanan kesehatan bagi mahasiswa: 

a. Menjaga kesejahteraan terutama kesehatan 

mahasiswa 

b. Meningkatkan derajat kesehatan mahasiswa baik 

dalam upaya promotif maupun preventif 

5.3 Jenis layanan yang diberikan : 

a. Layanan promotif yaitu layanan yang bertujuan 

untuk meningkatkan derajat kesehatan mahasiswa 

b. Layanan preventif yaitu tindakan pencegahan 

untuk meningkatkan derajat kesehatan mahasiswa 

c. Layanan Rujukan yaitu tindakan yang dilakukan 

apabila upaya promotif dan preventif sederhana 

tidak dapat meningkatkan kesehatan 

d. Tempat layanan yaitu unit kesehatan mahasiswa 

Universitas An Nuur 



e. Tempat rujukan yaitu fasilitas kesehatan rumah 

sakit yang memiliki MOU dengan Universitas 

f. An Nuur untuk pemeriksaan lanjutan serta upaya 

kuratif dan rehabilitatif 

g. Setiap mahasiswa diberikan asuransi kesehatan 

berkerjasama dengan pihak ketiga 



BAB VI 
 

LAYANAN KARIR DAN KEWIRAUSAHAAN 
 

1.1 Definisi 

Layanan bimbingan karir dan kewirausahaan 

ditujukan bagi seluruh mahasiswa universitas dan 

calon lulusan untuk menyiapkan diri dalam 

pengembangan karir setelah lulus dari universitas. 

1.2 Tujuan 

a. Menjembatani kebutuhan informasi dunia kerja 

yang dibutuhkan oleh universitas 

b. Melakukan pembinaan terhadap mahasiswa dan 

lulusan universitas 

c. Mengetahui pelacakan alumni 

d. Membekali mahasiswa hidup mandiri dengan 

berwirausaha. 

1.3 Unit Pelaksana 

Unit kerja pusat karir berada di tingkat universitas 

dibawah koordinasi wakil rektor III kemahasiswaan 

dan alumni dengan struktur organisasi pusat karir 

yaitu : ketua , di dampingi oleh 2 pegawai yang 

membantu pelaksanaan pusat karir. Masa jabatan 

berlaku 4 tahun. 

Tugas dan tanggung jawab Unit Pusat Karir 

Universitas An Nuur adalah: 

1) Bertanggungjawab terhadap kegiatan yang ada di 

pusat karir 

2) Menyiapkan rancangan anggaran dan belanja 

kegiatan pusat karir 

3) Menyediakan alat dan barang untuk 

penyelenggaraan tracer study 



4) Melakukan koordinasi dengan fakultas dan unit 

lain yang berkaitan dengan pusat karir 

5) Melakukan konsolidasri dan kompilasi database 

alumni 

6) Melakukan persiapan lapangan dengan 

pembentukan tim tracer, update dan revisi 

database dan persiapan teknis 

7) Penyusunan dan pengembangan kuesioner 

8) Melakukan penyusunan laporan kegiatan tahunan 

1.4 Jenis Kegiatan 

1) Pelatihan teknis komputer 

2) Pelatihan soft skill 

a) Pelatihan bahasa seperti pelatihan bahasa 

inggris untuk berbagai keperluan 

b) Menulis lamaran kerja dan Curiculum Vitae 

Pelatihan ini bertujuan untuk memberi 

pembekalan mengenai penulisan surat lamaran 

kerja baik dalam bahasa indonesia maupun 

dalam bahasa inggris. 

c) Teknik wawancara 

Pelatihan ini akan memberikan informasi bagi 

lulusan untik dapat melalui tahapan 

wawancara dengan baik. Lulusan dapat 

dibekali beragam teknik wawancara yang 

diperlukan. 

d) Pelatihan peningkatan kepribadian 

Pelatihan ini dapat berupa cara bicara, 

berbusana di kerja, etiket pergaulan di tempat 

kerja dan sebagainya 

3) Internship / magang industri 



Kegiatan magang bagi mahasiswa / calon lulusan 

untuk memperoleh pengalaman bekerja di suatu 

institusi. Magang ini berbeda dengan praktik kerja 

yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai bagaian 

dari kurikulum karena bisa tidak berhubungan 

dengan program studi mahasiswa. Kegiatan 

magang dihargai dengan SKS dan dapat lebih 

besar dari SKS praktik kerja. Kegiatan magang 

dilakukan mahasiswa baik mandiri maupun 

berkelompok sesuai dengan kebutuhan tempat 

kerja. 

a. Manfaat magang industri : 

1) Adanya pengalaman dalam mengelola 

kegiatan kerja 

2) Dapat mempelajari sistem dan pengelolan 

perusahaan 

3) Meningkatkan soft sikill seperti 

tanggungjawab, percaya diri, keberanian, 

kejujuran, 

4) Meningkatkan kemampuan dalam 

berkomunikasi 

5) Merupakan aplikasi dari teori selama di 

kampus 

6) Memperluas jejaring dimana mahasiswa 

dapat mengenal orang lain dan dapat 

membantu pekerjaan nanti dimasa depan 

b. Waktu dan durasi magang : 

1) Pada saat liburan antar semester atau akhir 

tahun akademik selama 1 – 3 bulan asalkan 

tidak menggangu kegiatan kurikuler 



2) Pada saat semester berjalan 1 semester. 

Mahasiswa harus mengatur jadwal dengan 

baik karena dengan mengikuti program ini 

mahasiswa akan menambah durasi studi. 

3) Tempat magang adalah tempat yang 

relevan dengan bidang studinya, jika tidak 

relevan dapat dilakukan dengan tujuan 

khusus, misalnya KKN ( kuliah kerja 

nyata) dimana mahasiswa ikut berperan 

dalam kegiatan disuatu daerah/ lokasi. 

c. Tata cara : 

1) Berkomunikasi dengan perusahaan yang 

digunakan untuk magang untuk 

menentukan jumlah peserta magang, 

waktu, dan durasi magang, tempat magang 

dan persyaratan yang harus dipenuhi. 

2) Berkoordinasi untuk persiapan magang 

dengan pihak terkait 

3) Pengumuman kepada mahasiswa tentang 

program magang yang tersedia. 

4) Pendaftaran calon peserta magang dan 

seleksi peserta magang 

5) Penentuan dosen pembimbing dan 

pembimbing magang dari perusahaan 

magang 

6) Persiapan magang yaitu orientasi / 

pengenalan tempat kerja agar dipahami 

oleh mahasiswa 

7) Pelaksanaan magang yaitu pemantauan 

dengan bimbingan 



8) Pelaporan hasil magang oleh peserta 

magang 

9) Evaluasi kegiatan 

4) Bursa kerja online 

Bursa kerja yang memanfaatkan teknologi 

informasi dalam mempertemukan/memfasilitasi 

pertemuan antara pencari kerja dan pemberi 

kerja/pengguna tenaga kerja melalui situs web. 

Keuntunga bursa kerja 

a) Pengiriman lamaran tanpa berkas 

b) Pilihan pekerjaan lebih luas dan lebih sesuai 

dengan jurusan 

c) Proses aplikasi lebih mudah 

d) Panggilan kerja cepat dan praktis 

5) Rekruitmen kampus 

a. Tahapan rekritmen kampus 

1) Perusahaan yang berminat diminta menjadi 

anggota pusat karir; 

2) Membayar biaya administrasi sesuai paket 

layanan yang tersedia; 

3) Menyiapkan materi informasi lowongan 

kerja untuk dipublikasikan oleh pusat karir. 

b. Jasa yang diberikan oleh pusat karir dalam 

rekrutmen kampus meliputi: 

1) Publikasi informasi lowongan perusahaan 

(penyampaian materi dalam laman, milis 

anggota, majalah dinding fakultas, media 

cetak, dll). 

2) Rekrutmen online melalui laman yang 

tersedia 



3) Administrasi dan penyediaan/sewa tempat 

untuk rekrutmen kampus 

4) Tes seleksi, yang meliputi, bahasa Inggris, 

kesehatan, dan psikotest (bila dibutuhkan) 

6) Pameran kerja 

Tujuan pameran kerja : 

a) Memfasilitasi pencari kerja untuk 

mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan 

pengetahuan, keterampilan, bakat dan minat 

b) Membantu perusahaan/pengguna tenaga kerja 

untuk mendapatkan tenaga kerja berkualitas, 

professional, sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan 

c) Mengetahui kecenderungan tingkat 

pendidikan, jenis kelamin, kelompok umur 

pencari kerja dan jenis pekerjaan serta 

lowongan pekerjaan yang tersedia, sebagai 

bahan perencanaan pelatihan 

d)  Mengurangi angka pengangguran melalui 

peningkatan penempatan kerja. Dalam Buku 

Pedoman Pelaksanaan Pameran Kesempatan 

Kerja di Provinsi dan Kabupaten/Kota 

7) Konseling karir 

kegiatan yang membantu lulusan dalam memilih 

tempat kerja. Konseling karir tidak hanya sekedar 

mencocokkan keinginan lulusan dan kebutuhan 

perusahaan. 

8) Tracer study 

Tracer studi mengenai lulusan program studi yang 

dilakukan antara 1 – 3 tahun setelah lulus dengan 

tujuan : 



a) Outcome pendidikan dalam bentuk transisi 

dari dunia pendidikan tinggi ke dunia kerja 

(termasuk masa tunggu kerja dan proses 

pencarian kerja pertama), situasi kerja terakhir, 

dan aplikasi kompetensi di dunia kerja. 

b) Output pendidikan yaitu penilaian diri 

terhadap penguasaan dan pemerolehan 

kompetensi. 

c) Proses pendidikan berupa evaluasi proses 

pembelajaran dan kontribusi pendidikan tinggi 

terhadap pemerolehan kompetensi. 

d)  Input pendidikan berupa penggalian lebih 

lanjut terhadap informasi sosiobiografis 

lulusan 

9) Kegiatan kewirausahaan 

Kegiatan kewirausahaan meliputi seminar / 

pelatihan kewirausahaan. 

10) Monitoring dan evaluasi 

Monitoring dan evaluasi dilakukan melalui 

kegiatan layanan karir dan kewirausahaan yang 

telah dilaksanakan dalam kurun 1 tahun. 



BAB VII 
 

LAYANAN PENALARAN DAN SOFT SKILL 
 

7.1 Definisi 

a. Layanan penalaran merupakan kegiatan dan 

layanan yang diberikan kepada seluruh 

mahasiswa selama menjadi mahasiswa aktif 

pada Universitas An Nuur 

b. Workshop adalah bentuk kegiatan yang 

dilakukan pada kegiatan penalaran dan soft 

skill 

7.2 Tujuan 

a. Layanan penalaran memberikan bertujuan 

untuk membekali, memfasilitasi dan 

menyiapkan lulusan yang berprestasi pada 

bidang akademik dan non akademik dan 

mampu bersaing didunia kerja 

b. Layanan soft skill bertujuan membekali, 

memfasilitasi, dan menyiapkan kompetensi 

lulusan dalam hal kejujuran, kemandirian, 

kemampuan komunikasi, pengambilan 

keputusan, pemecahan masalah, kemampuan 

adaptasi, dan kepedulian terhadap orang lain. 

7.3 Jenis Kegiatan 

Program penalaran yang dapat diikuti oleh 

mahasiswa untuk meningkatkan kualitas yaitu 

kegiatan – kegiatan : 

7.3.1 Seminar ilmiah 

Mahasiswa dapat mengikuti berbagai 

kegiatan ilmiah yang sesuai program studi 

maupun menunjang pengetahuan 



mahasiswa baik yang diselenggarakan oleh 

institusi sendiri maupun diluar institusi. 

7.3.2 Bela negara dan anti radikalisme 

Kegiatan yang dapat diikuti oleh 

mahasiswa baik melalui kegiatan seminar, 

maupun orientasi mahasiswa baru. 

7.3.3 Pencegahan kekerasan seksual 

Kegiatan yang dapat diikuti oleh 

mahasiswa tentang kekerasan seksual dan 

pencegahan terutama pada perguruan 

tinggi. 

7.3.4 Pencegahan perudungan / bullying 

Kegiatan yang dapat diikuti oleh 

mahasiswa dalam mencegah perudungan 

yang dapat terjadi di area kampus yang 

diselenggarakan oleh institusi atau luar 

institusi 

7.3.5 Pendidikan Anti korupsi 

Kegiatan yang dapat diikuti oleh 

mahasiswa dalam upaya menanamkan 

karakter anti korupsi yang diselenggarakan 

oleh institusi maupun diluar institusi. 

7.3.6 Program Kreatifitas Mahasiswa 

Program kegiatan yang diselanggarakan 

oleh kementerian pendidikan untuk 

menumbuhkan, mewadahi, mewujudkan 

ide dan kreatifitas mahasiswa dalam 5 

bidang yaitu PKM Riset, PKM 

Kewirausahaan, PKM pengabdian Kepada 

Masyarakat, PKM Penerapan IPTEK dan 

PKM Karya Cipta. 



BAB VIII 

MONITORING DAN EVALUASI 

 

Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan untuk 

mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan serta 

kepuasan pengguna terhadap bidang kemahasiswaan. 

Monitoring dan evaluasi terhadap bidang kemahasiswaan 

meliputi : 
 

Jenis Kegiatan Bentuk Monev Pelaksanaan 

Layanan 

Kesehatan 

Kepuasan 

mahasiswa 

Setiap semester 

Layanan 

Penalaran, dan 

Softskill 

Kepuasan 

mahasiswa 

Setiap semester 

Layanan 

Beasiswa 

Kepuasan 

mahasiswa 

Setiap semester 

Layanan Karir 

dan 

Kewirausahaan 

Kepuasan 

mahasiswa 

Setiap semester 

Layanan 

Bimbingan dan 

Konseling 

Kepuasan 

mahasiswa 

Setiap semester 

Tracer Study 1. Lulusan 

2. Pengguna 

Lulusan 

Setiap Tahun 



BAB IX 

PENUTUP 

Pedoman pengelolaan kemahasiswaan ditetapkan 

dengan harapan buku ini menjadi pedoman bagi seluruh 

pimpinan universitas, pimpinan fakultas, pimpinan 

program studi serta unit terkait dalam pengelolaan 

kemahasiswaan untuk membantu, memfasilitasi dan 

menyiapkan lulusan yang kompeten. 

Pedoman lain yang terkait bidang kemahasiswaan 

dan yang belum diatur dalam pedoman ini akan ditetapkan 

dalam pedoman lain melaui penetapan keputusan Rektor, 

dengan demikian pedoman pengelolaan kemahasiswaan 

menjadi pedoman yang berlaku di Universitas An Nuur. 
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