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BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pengertian Umum 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan akademik ini yang dimaksud dengan : 

1. Politeknik adalah Politeknik Triguna Tasikmalaya 
2. Masyarakat Politeknik adalah keseluruhan komponen yang berada di Politeknik yang terdiri atas civitas 

akademika, staf adminitrasi dan komponen lainnya. 
3. Civitas Akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa pada perguruan tinggi 
4. Mahasiswa adalah seluruh mahasiswa Politeknik Triguna Tasikmalaya yang dinyatakan telah 

memenuhi persyaratan administratif dan keuangan. 
5. Pimpinan Politeknik adalah seluruh pejabat yang berdasarkan ruang lingkup tugas serta 

kewenangannya dianggap bertanggungjawab berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan akademis di 
lingkungan Politeknik terdiri dari Direktur, Pembantu Direktur dan Ketua Program Study. 

6. Direktur adalah pemimpin penyelenggaaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat, membina dan mengembangkan tenaga kependidikan, mahasiswa dan tenaga 
administrasi Politeknik serta membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah, 
badan swasta dan masyarakat untuk menyelesaikan persoalan yang timbul terutama yang menyangkut 
bidang dan tanggung jawabnya. 

7. Program Study adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan vokasi dalam 
sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu. 

8. Komisi Disiplin Mahasiswa adalah suatu badan yang diangkat oleh Direktur secara tetap yang 
berfungsi sebagai tim penilai dalam kasus pelanggran yang dilakukan oleh mahasiswa, baik dalam 
kegiatan kurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler. 

9. Kegaiatan Kemahasiswaan adalah keseluruhan kegiatan yang diikuti atau dilakukan oleh mahasiswa 
berkaitan dengan kegaiatan kurikuler, kegiatan kokurikuler atau kegiatan ekstrakurikuler. 

10. Kegiatan Kurikuler adalah kegiatan pendidikan terstruktur dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi 
maupun seni yang mendapat bimbingan baik langsung maupun tidak langsung dalam ruang kuliah, 
laboratorium, maupun di lapangan dalam rangka kerja praktek. 

11. Kegiatan Kokurikuler adalah seluruh kegiatan di luar kegiatan kurikuler yang dapat diikuti dan atau 
dilakukan oleh mahasiswa dan mendukung kegiatan kurikuler di Politeknik. 

12. Kegiatan ekstrakurikuler adalah seluruh kegiatan di luar kegiatan kurikuler yang dapat diikuti dan atau 
dilakukan oleh mahasiswa dan meliputi pengembangan minat dan kegemaran maupun upaya-upaya 
perbaikan kesejahteraan mahasiswa di Politeknik. 

13. Beasiswa adalah bantuan yang diberikan oleh Politeknik, instansi/lembaga pemerintah, swasta 
maupun asing, yayasan, perorangan dan lembaga lainnya, yang sifatnya tidak mengikat, ditujukan bagi 
mahasiswa yang memenuhi persyaratan dari pemberi beasiswa. 

14. Pendaftaran (Daftar) Ulang adalah prosedur akademik, administrasi dan keuangan yang harus 
dilakukan pada awal semester sebagai syarat keabsahan seseorang sebagai mahasiswa Politeknik. 
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15. Masa Study adalah waktu bagi mahasiswa untuk menyelesaikan studi di Politeknik. 
16. Sanksi Akademik adalah segala sanksi bagi mahasiswa yang timbul akibat tidak dipenuhinya 

persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan akademik yang berlaku yang dapat berupa 
peringatan akademik sampai dengan pemberhentian study. 

17. Wisuda adalah upacara yang diselenggarakan oleh Politeknik bagi mahasiswa yang telah 
menyelesaikan program Diploma. 

18. Kampus adalah tempat kegiatan kurikuler dan sebagian kegiatan kokurikuler serta sebagian kegiatan 
ekstrakurikuler dilakukan. 

19. Kompensasi adalah kegiatan yang harus dilakukan oleh mahasiswa untuk menggantikan kekurangan 
jam kehadiran sesuai aturan yang berlaku. 

20. Organisasi Kemahasiswaaan adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa kearah 
perluasan wawasan, peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian untuk mencapai 
tujuan pendidikan di Politeknik. Organisasi kemahasiswaan terdiri atas organisasi tingkat pusat dan 
organisasi tingkat Program Study.   

 
BAB II 

TATA TERTIB 
 

Umum 
Pasal 2 

 
(1) Mahasiswa harus berlaku sopan santun dan menjaga ketertiban, kebersihan dan keamanan serta 

mematuhi norma dan ketentuan yang berlaku selama berada di dalam kampus dan menjunjung tinggi 
nama baik almamater 

(2) Mahasiswa harus mematuhi ketentuan yang berlaku baik pada kegiatan kurikuler, kokurikuler dan 
ekstrakurikuler 

 
Kegiatan Di Dalam Kampus 

Pasal 3 
 

(1) Kegiatan kurikuler wajib diikuti oleh setiap mahasiswa. Pelaksana kegiatan ini adalah program study di 
bawah pembinaan dan koordinasi Pembantu Direktur Bidang Akademik 

(2) Kegiatan kokurikuler dilaksanakan oleh organisasi mahasiswa tingkat program study dan organisasi 
mahasiswa tingkat pusat di bawah pembinaan Pembantu Direktur Bidang Akademik dan/atau 
Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan bersama dengan Program Study 

(3) Kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan oleh organisasi kemahasiswaan di bawah pembinaan dan 
koordinasi Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan 
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Kegiatan Di Luar Kampus 
Pasal 4 

 
(1) Kegiatan di luar kampus berupa kegiatan kurikuler dan kokurikuler harus mendapat persetujuan 

Direktur dan pembinaan Pembantu Direktur Bidang Akademik dan/atau Pembantu Direktur Bidang 
Kemahasiswaan 

(2) Kegiatan ekstrakurikuler harus mendapat persetujuan Direktur dan pembinaan dari Pembantu Direktur 
Bidang Kemahasiswaan 

(3) Semua kegiatan mahasiswa secara pribadi atau kelompok selain yang tersebut pada ayat (1) dan (2) 
merupakan tanggung jawab pribadi atau kelompok 

 
Sanksi 
Pasal 5 

 
(1) Segala pelanggaran tata tertib sebagaimana tersebut pada Pasal 2, 3 dan 4 akan dikenakan sanksi 

akademik dan/atau sanksi administratif 
(2) Dalam pengambilan keputusan terhadap mahasiswa yang akan dikenai sanksi akademik maupun 

sanksi administratif, Direktur dapat meminta saran Komisi Disiplin Mahasiswa 
 

BAB III 
ADMINISTRASI DAN KEUANGAN 

 
Biaya Pendidikan 

Pasal 6 
 

(1) Setiap Mahasiswa diwajibkan membayar : 
a. Uang Kuliah yang harus dibayar setiap awal semester sebelum perkuliahan dimulai. 
b. Uang SKS yang harus dibayar setiap awal semester sebelum perkuliahan dimulai. 
c. Uang SPP yang harus dibayar setiap bulan. 

(2) Hal-hal yang belum tercantum pada butir (a) sampai dengan (c) dalam ayat (1) pasal ini dan biaya-
biaya lain, akan ditetapkan oleh Direktur berdasarkan ketentuan yang berlaku. 

 
 

Waktu Pendaftaran Ulang 
Pasal 7 

 
(1) Pendaftaran (Daftar) ulang harus dilakukan pada awal semester sebagai syarat keabsahan seseorang 

sebagai mahasiswa Politeknik 
(2) Jadwal Pendaftaran Ulang ditetapkan oleh Direktur melalui Kalender Akademik 
(3) Tenggang waktu yang diberikan atas keterlambatan melakukan pendaftaran ulang adalah 1 (satu) 

bulan dari jadwal yang ditentukan pada masa perkuliahan semester berjalan 
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(4) Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang sampai batas tenggang waktu seperti tercantum 
pada ayat (3) tanpa pemberitahuan, dianggap mengambil cuti akademik pada semester berjalan  

 
BAB IV 

KETENTUAN AKADEMIK 
 

Program Pendidikan Yang Diselenggarakan 
Pasal 8 

 
(1) Program pendidikan yang diselenggarakan oleh Politeknik adalah program pendidikan Diploma III 

yang meliputi beberapa program study sebagai berikut : 

 Program Studi Komputerisasi Akuntansi 

 Program Studi Manajemen Perusahaan 

 Program Studi Keuangan Dan Perbankan 
(2) Program Studi dan Pendalaman dapat bertambah atau berkurang berdasarkan ketetapan Direktur 

yang telah mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 
(3) Ketentuan program pendidikan selain program Diploma III diatur berdasarkan ketetapan Direktur 

yang dapat merupakan amandemen terhadap Buku Peraturan ini. 
 
 

Sistem Penyelenggaraan Pendidikan 
Pasal 9 

 
(1) Pelaksanaan pendidikan Politeknik diselenggrakan dengan menerapkan Sistem Satuan Kredit 

Semester (SKS) dengan ketentuan khusus. 
(2) Beban akademik mahasiswa program Diploma III Politeknik meliputi 110 – 120 Satuan Kredit Semester 

(SKS) yang terbagi ke dalam 6 semester. 
 

 
Jangka Waktu Penyelesaian Pendidikan 

Pasal 10 
 

(1) Waktu penyelesaian program Diploma III sekurang-kurangnya 6 semester dan selama-lamanya 10 
semester, termasuk cuti akademik, masa skorsing dan 1 (satu) kali masa mengulang bagi mahasiswa 
yang bermasalah 

(2) Pelaksanaan ketentuan Perpanjangan waktu study ditetapkan oleh Direktur 
 

Penerimaan Calon Mahasiswa 
Pasal 11 

 
(1) Penerimaan mahasiswa didasarkan pada hasil seleksi masuk Politeknik dan Jalur Khusus 
(2) Calon mahasiswa harus memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Direktur 
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(3) Calon mahasiswa wajib mengikuti seluruh tahapan seleksi, kecuali bagi mereka yang melalui Jalur 
Khusus 

(4) Seleksi Mahasiswa Baru tidak dapat diikuti oleh peserta yang pernah diberhentikan sebagai 
mahasiswa Politeknik  

(5) Penerimaan mahasiswa baru dari tugas belajar, mahasiswa pindahan, peningkatan jenjang, kerjasama 
dan mahasiswa Warga Negara Asing diatur melalui Keputusan Direktur 

 
Penetapan Mahasiswa Baru 

Pasal 12 
 

(1) Calon mahasiswa yang memenuhi syarat kelulusan ditetapkan sebagai mahasiswa Politeknik melalui 
Keputusan Direktur 

(2) Calon Mahasiswa yang diterima sebagai mahasiswa baru Politeknik akan diberitahukan melalui surat 
atau media lainnya. 

 
Mahasiswa Tugas Belajar dan Kerja Sama 

Pasal 13 
 

(1) Dasar pertimbangan yang digunakan untuk menerima mahasiswa tugas belajar dan kerja sama dari 
Perguruan Tinggi atau instansi lain adalah jika masih tersedia kapasitas pendidikan (dosen, perlatan 
laboratorium, ruang kuliah dan lain-lain) dan dipandang perlu karena dapat memberi nilai tambah bagi 
Politeknik dan masyarakat pengguna 

(2) Pelaksanaan program pendidikan tugas belajar diatur dalam suatu kesepakatan kerja sama antara 
Politeknik dan Perguruan Tinggi atau instansi lain yang menugaskan 

 
 

Mahasiswa Pindahan 
Pasal 14 

 
Mahasiswa pindahan dari Perguruan Tinggi lain dapat mengikuti program pendidikan di Politeknik dengan 
persyaratan program studi sebelumnya minimal memiliki akreditasi yang sama. 
 

 
Mahasiswa Peningkatan Jenjang 

Pasal 15 
 

Mahasiswa peningkatan jenjang dapat mengikuti program pendidikan di Politeknik melalui dengan persyaratan 
program studi sebelumnya minimal memiliki akreditasi yang sama. 
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Mahasiswa Warga Negara Asing 
Pasal 16 

 
Warga Negara Asing (WNA) dapat mengikuti pendidikan di Politeknik sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
 

Keabsahan Sebagai Mahasiswa 
Pasal 17 

 
(1) Seseorang dinyatakan sah sebagai Mahasiswa Politeknik apabila telah menyelesaikan pendaftaran 

ulang 
(2) Tata cara pengesahan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) ditetapkan oleh Direktur 
(3) Bagi Mahasiswa yang tidak melengkapi persyaratan pada ayat (1), tidak diperkenankan mengikuti 

kegiatan akademik 
 

Kartu Tanda Mahasiswa 
Pasal 18 

 
(1) Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Politeknik diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan 

proses pendaftaran ulang 
(2) KTM merupakan tanda pengenal resmi dari Politeknik 
(3) KTM berlaku selama satu tahun akademik 

 
Cuti Akademik 

Pasal 19 
 

(1) Mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik karena sakit dan/atau alasan tertentu kepada Direktur 
melalui Pembantu Direktur Bidang Akademik 

(2) Cuti akademik berlaku setelah mendapat izin tertulis dari Direktur 
(3) Jangka waktu cuti akademik diberlakukan paling lama satu tahun 
(4) Pada masa cuti akademik, mahasiswa harus membayar uang kuliah 
(5) Mahasiswa yang mendapat izin cuti akademik diwajibkan mendaftarkan diri setiap semester sesuai 

dengan aturan yang berlaku 
 

 
 
 

Perkuliahan Dan Evaluasi 
Pasal 20 

 
(1) Mahasiswa Politeknik berhak atas pelayanan perkuliahan dan evaluasi secara penuh sesuai ketentuan 

yang berlaku 
(2) Perkuliahan dan evaluasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Politeknik 
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Ketidakhadiran dan Sanksinya 

Pasal 21 
 

(1) Mahasiswa diizinkan tidak hadir di kelas hanya dengan alasan sakit, mendapat kecelakaan atau 
disebabkan keperluan penting sesuai dengan aturan yang berlaku 

(2) Izin untuk tidak hadir selama sehari atau kurang harus didapat dari Dosen Wali atau yang 
ditunjuk untuk menanganinya 

(3) Bila mahasiswa tidak akan hadir lebih dari satu hari, mahasiswa harus meminta izin kepada Ketua 
Program Studi secara tertulis, sekurang-kurangnya 24 jam sebelumnya. Permohonan izin dibubuhi 
tanda tangan persetujuan terlebih dahulu dari Dosen Wali atau yang ditunjuk untuk menanganinya 

(4) Bila mahasiswa tidak hadir karena hal-hal yang tidak terduga/mendadak, maka dalam waktu 3 ( tiga ) 
hari, Ketua Program Study atau petugas yang ditunjuk untuk menanganinya harus sudah menerima 
pemberitahuan tertulis. Pada saat hadir kembali, mahasiswa tersebut diharuskan membawa surat dari 
orang tua atau walinya yang menyatakan alasan ketidakhadirannya tersebut. 

(5) Bila mahasiswa tidak dapat hadir karena alasan sakit atau kecelakaan, mahasiswa harus mengirimkan 
surat keterangan dokter selambat-lambatnya 3 ( tiga ) hari sejak ketidakhadirannya.  

(6) Ketua jurusan atau petugas yang ditunjuk berhak menentukan apakah izin tidak hadir diterima atau 
tidak. 

 
Pasal 22 

 
(1) Ketidakhadiran tanpa izin dan/atau keterlambatan akan dikenakan peringatan lisan maupun tulisan 

oleh Dosen Wali dengan kompensasi membuat tugas sesuai dengan ketentuan dari dosen pengampu 
(2) Kompensasi tidak dapat digantikan dengan uang atau barang 
(3) Kompensasi harus dilaksanakan pada akhir semester terkait 
(4) Mahasiswa yang tidak melaksanakan kompensasi akan dikenakan sanksi berupa penangguhan nilai 

oleh Dosen Pengampu 
(5) Waktu tidak hadir akan dijumlahkan pada tiap semester oleh pihak akademik. Peringatan tertulis akan 

dikirimkan kepada mahasiswa dan orang tua/walinya dengan ketentuan sebagai berikut : 
 

Tidak hadir tanpa izin 10 jam 
Tidak hadir tanpa izin 20 jam 
Tidak hadir tanpa izin 30 jam 
Tidak hadir tanpa izin 38 jam 

Surat Peringatan I 
Surat Peringatan II 
Surat Peringatan III 
Surat Pemberhentian/Dikeluarkan dari Politeknik 

 
Pasal 23 

 
Bila jumlah ketidakhadiran kurang dari 80% tetapi lebih besar dari 50% maka mahasiswa tersebut bisa 
mengikuti ujian akhir semester setelah menyelesaikan tugas dari dosen pengampu mata kuliah tersebut, 
bila jumlah ketidakhadiran kurang dari 50% maka mahasiswa tersebut tidak bisa mengikuti ujian akhir 
semester dan dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah tersebut 
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Sistem Kredit Semester (SKS) 

Pasal 24 
 

(1) Tujuan umum SKS adalah: 
a. Perguruan Tinggi lebih dapat memenuhi tuntutan perkembangan dengan menyajikan program 

pendidikan yang bervariasi dan Fleksibel 
b. Memberi kemungkinan lebih luas kepada dosen untuk menentukan dan mengatur strategi proses 

belajar mengajarnya sehingga diperoleh hasil yang sebaik-baiknya sesuai dengan rencana dan kondisi 
masing-masing peserta didik 

c. Memberi kemungkinan lebih luas kepada setiap mahasiswa untuk menentukan dan mengatur strategi 
proses belajarnya sehingga diperoleh hasil yang sebaik-baiknya sesuai dengan potensi yang 
dimilikinya 

(2) Tujuan khusus SKS adalah: 
a. Memberi kemungkinan agar sistem pendidikan dengan masukan dan keluaran yang majemuk dapat 

dilaksanakan 
b. Mempermudah penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu sesuai dengan pesatnya perkembangan 

ilmu dan teknologi 
c. Memberi kemungkinan agar sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dapat diselenggarakan 

dengan sebaik-baiknya 
d. Memberi kemungkinan pengalihan (transfer) kredit antar program studi dalam suatu Perguruan Tinggi 

atau antar Perguruan Tinggi 
e. Memungkinkan perpindahan mahasiswa dari Perguruan Tinggi satu ke Perguruan Tinggi lain atau dari 

suatu program studi ke program studi lain dalam suatu Perguruan Tinggi 
(3) Satu sks beban akademik dalam bentuk kuliah setara dengan upaya mahasiswa yang meliputi keseluruhan 

tiga macam kegiatan per minggu selama satu semester 
(4) Satu sks beban akademik dalam bentuk seminar dan kapita selekta yang mewajibkan mahasiswa 

memberikan penyajian pada forum sama seperti pada penyelengaraan kuliah yaitu mengandung acara 45 
menit tatap muka per minggu 

(5) Satu sks beban akademik dalam bentuk penelitian dalam rangka penyusunan Tugas Akhir adalah beban 
tugas penelitian sebanyak 3 sampai 4 jam per minggu selama satu semester 

 
Satuan Kredit Semester Di Politeknik 

Pasal 25 
 

(1) Beban studi setiap semester: 
a. Pada semester pertama mahasiswa baru wajib mengambil paket beban studi maksimal 20 sks. 
b. Pada semester selanjutnya beban studi yang diambil mahasiswa ditetapkan berdasarkan sistem paket   

(2) Penentuan mata kuliah: 
a. Penentuan mata kuliah-mata kuliah dalam Formulir Rencana Studi (FRS) untuk memenuhi jumlah 

kredit yang akan diambil pada awal setiap semester dilakukan oleh mahasiswa dengan persetujuan 
Dosen Wali 
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b. FRS yang telah disetujui oleh dosen wali harus diserahkan ke Ketua Program Study 
c. Mata kuliah-mata kuliah dalam FRS yang telah didaftarkan dapat diganti dengan mata kuliah lain atau 

dibatalkan 
d. Penggantian suatu mata kuliah dilakukan oleh mahasiswa dengan persetujuan dosen wali dalam waktu 

selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah kegiatan perkuliahan dimulai 
e. Pembatalan suatu mata kuliah dilakukan oleh mahasiswa dengan persetujuan dosen wali selambat-

lambatnya pada akhir minggu ke enam setelah kegiatan perkuliahan dimulai 
 

Prestasi Akademik Mahasiswa 
Pasal 26 

 
(1) Terhadap kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan penilaian berkala yang dapat berbentuk 

ujian, pelaksanaan tugas dan kehadiran 
a. Ujian normatif pada dasarnya dilaksanakan dalam bentuk ujian tertulis terdiri atas : 

● Ujian praktikum 
● Ujian tengah semester yang dilaksanakan setelah 7 kali pertemuan. 
● Ujian akhir semester yang dilaksanakan setelah 14 kali pertemuan 

b. Ujian lisan terdiri dari ujian komprehensif atau ujian tugas akhir  
c. Penilaian hasil belajar dapat dilakukan dengan bentuk-bentuk lain dengan alasan tertentu yang dapat 

dipertanggungjawabkan 
(2) Cara penilaian 

Penilaian dilakukan dengan menggunakan pendekatan Penilaian Acuan dengan cara : 
A  : 85 <= Nilai <= 100 
B  : 70 <= Nilai <    85 
C  : 55 <= Nilai <    70 
D  : 40 <= Nilai <    55 
E  : 0   <= Nilai <    40 

(3) Nilai keberhasilan studi untuk setiap mata kuliah umumnya merupakan hasil kumulatif dari komponen 
kehadiran, tugas, nilai ujian tengah semester, nilai ujian akhir semester dan praktikum bagi mata kuliah  
yang berbobot praktikum yang wajib diikuti oleh peserta kuliah. Komposisi penilaian : 

Kehadiran  : 10% 
Ujian Tengah Semester : 30% 
Ujian Akhir Semester  : 40% 
Tugas  : 20% 

 
Pasal 27 

(4) Atas dasar evaluasi keseluruhan sebagaimana disebutkan dalam pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan (3) , 
ditentukan derajat keberhasilan mahasiswa, yang diberikan dalam nilai huruf dan indeks nilai, yaitu : 

No Nilai Huruf Indeks Nilai Arti 

1 A 4 Sangat Baik 

2 B 3 Baik 

3 C 2 Cukup 
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4 D 1 Kurang 

5 E 0 Gagal 

 
(5) Jika karena sesuatu hal derajat keberhasilan mahasiswa belum dapat ditentuka untuk setiap mata kuliah, 

kepadanya diberikan status T ( Tunda ) yang berarti belum lengkap. Selambat-lambatnya sebelum 
mendaftar ulang semester berikutnya status T tersebut harus telah ditentukan, kecuali untuk mata kuliah 
Tugas Akhir 

(6) Untuk mata kuliah Tugas Akhir, jika karena sesuatu hal belum dapat diselesaikan pada saat yang 
ditentukan, maka mahasiswa diberikan kesempatan memperpanjang selam 3 ( tiga ) bulan, dan 
kepadanya belum dapat diberikan nilai. 

 
Derajat Keberhasilan 

Pasal 28 
 

(1) Derajat keberhasilan dalam satu semester dinyatakan dalam Indeks Prestasi ( IP ) 
(2) Derajat keberhasilan mahasiswa dalam tahap pendidikan Diploma III secara kumulatif dinyatakan dalam 

Indeks Prestasi Kumulatif ( IPK ) 
(3) IP dan IPK berkisar antara 0 ( nol ) sampai dengan 4 ( empat ) 
(4) Perhitungan IP dan IPK menggunakan rumus sebagai berikut :   
 

IP = ∑ ( sks  x  indeks nilai ) 
  ∑ sks 

IP dihitung pada semester yang sedang berjalan 
 

IPK = ∑ ( sks  x  indeks nilai ) 
  ∑ sks 

IPK dihitung kumulatif dari awal semester sampai semester yang sedang berjalan 
 

Evaluasi Kemajuan dan Keberhasilan Studi 
Pasal 29 

 
(1) Evaluasi kemajuan dan keberhasilan studi mahasiswa harus dilakukan secara tegas, transparan dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 
(2) Evaluasi kemajuan studi dilaksanakan secara bertahap pada tiap akhir semester, tahun pertama, tahun 

kedua, tahun ketiga, tahun keempat dan akhir studi. 
(3) Mahasiswa akan mendapatkan peringatan akademik apabila disanksikan dapat melalui setiap tahapan 

evaluasi. 
(4) Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi kriteria setiap tahapan evaluasi tersebut dianggap tidak mampu 

mengikuti kegiatan-kegiatan akademiknya. Sehubungan dengan hal tersebut, Direktur menerbitkan surat 
keputusan menghentikan statusnya sebagai mahasiswa Politeknik. 

(5) Keberhasilan menyelesaikan studi ditandai dengan keberhasilan mahasiswa dalam melalui setiap tahapan 
evaluasi kemajuan studi. 
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(6) Keberhasilan menyelesaikan studi pada akhir studi harus dinyatakan melalui yudisium kelulusan. 
 

Yudisium Kelulusan 
Pasal 30 

(1) Predikat kelulusan program diploma adalah sebagai berikut: 

INDEKS PRESTASI PREDIKAT 

2,00 - 2,75 Memuaskan 

2,76 - 3,50 Sangat memuaskan 

3,51 - 4,00 Dengan pujian (cumlaude) 

 
(2) Predikat kelulusan dengan pujian (cumlaude) ditentukan juga dengan memperhatikan masa studi 

maksimum, yaitu n tahun (masa studi terjadwal seperti diatur Pasal 12 ayat (1) ditambah satu tahun). 
(3) Predikat seorang lulusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut ayat (2) diturunkan satu tingkat menjadi 

sangat memuaskan. 
(4) Direktur memberikan penghargaan piagam kepada lulusan dengan predikat "dengan pujian (cumlaude)". 
 

Pasal 31 
Bimbingan dan Konseling 

 
1. Bimbingan dan konseling (BK) adalah pemberian bantuan secara sistematis dan intensif kepada mahasiswa 

dalam rangka pengembangan pribadi, sosial, studi, dan karirnya demi masa depannya yang dilakukan oleh 
dosen yang bertugas khusus untuk itu. 

2. Cakupan layanan dalam BK dapat berupa: 
a. Pengumpulan data mahasiswa baik akademik maupun non akademik. 
b. Pemberian informasi kepada mahasiswa tentang berbagai hal yang berguna bagi pengembangan 

pribadi, sosial, studi dan karier mahasiswa. 
c. Pemberian pelatihan kepada mahasiswa secara kelompok untuk pengembangan pribadi, sosial dan 

kariernya. 
d. Pelayanan bantuan pemecahan masalah, baik yang bersifat akademik maupun non akademik melalui 

konseling/konsultasi. 
e. Pemberian layanan rujukan kepada mahasiswa yang permasalahannya tidak teratasi oleh petugas 

bimbingan atau dosen konselor. 
f. Pemberian pelatihan dan konsultasi kepada dosen penasehat akademik sehubungan dengan proses 

kepenasehatan dan permasalahan mahasiswa yang menjadi asuhannya. 
g. Pemberian informasi kepada pimpinan universitas, Program Studi, jurusan, program studi atau 

program pascasarjana tentang tingkat keberhasilan belajar mahasiswa secara umum. 
3. Petugas BK melaporkan tugasnya secara berkala kepada pimpinan terkait. 
4. Petugas BK harus menjaga kerahasiaan mahasiswa yang mendapatkan layanan BK. 
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Pasal 32 

Penasehat Akademik 
 

(1) Mahasiswa berhak mendapatkan bimbingan oleh seorang dosen penasehat akademik (PA). 
(2) PA adalah dosen yang memberikan bantuan berupa nasehat akademik kepada mahasiswa sehingga 

studinya selesai dengan baik. 
(3) Cakupan nasehat akademik yang diberikan PA antara lain tentang: 

a. Bantuan kepada mahasiswa dalam mengatasi persoalan akademik. 
b. Pemanfaatan sarana dan prasarana penunjang kegiatan akademik dan non akademik. 
c. Pembelajaran mandiri yang efektif yang dapat dilakukan oleh mahasiswa. 
d. Pembelajaran sepanjang hayat dalam kerangka kemandirian. 
e. Pengembangan kepribadian menuju terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya yang berwawasan, 

berpikir dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai agama, Pancasila dan adat istiadat. 
f. Pemberian rekomendasi tentang tingkat keberhasilan belajar mahasiswa untuk keperluan tertentu. 

(4) PA melaporkan tugasnya secara berkala kepada pimpinan terkait. 
(5) PA harus menjaga kerahasiaan mahasiswa yang mendapatkan layanan nasehat akademik. 
 

 
Pasal 33 

Persyaratan, Prosedur, Sidang & Penilaian 
 

(1) Tugas akhir bertujuan agar mahasiswa dapat menerapkan teori untuk memecahkan masalah dalam bidang 
kajian ilmu masing-masing secara ilmiah. Sasaran tugas akhir ditatapkan masing-masing Program studi. 

(2) Persyaratan Mengikuti Tugas Akhir. 
Lulus semua mata kuliah dari semester 1 s/d 5. 
Indeks Prestasi minimal 2,00 
Nilai D tidak lebih dari 9 SKS. 

(3) Pembimbing ditunjuk oleh Pembantu Direktur bidang akademik. 
(4) Detail dari sistematikan dan tata tulis laporan tugas akhir dapat dilihat di Program Studi. 
(5) Prosedur Melakukan Tugas Akhir. 

a. Membayar biaya tugas akhir. 
b. Mengajukan proposal tugas akhir dan persyaratan lainnya, sesuai dengan yang tertera dalam Form 

pengisian Tugas Akhir. 
c. Politeknik akan menetapkan dosen pembimbing melalui SK. 
d. Mahasiswa melakukan Tugas Akhir dibawah bimbingan Dosen Pembimbing. 

(6) Persyaratan Sidang Tugas Akhir adalah : 
a. Sudah lulus semua mata kuliah wajib sesuai dengan kurikulum program studi masing-masing. 
b. IP minimal 2,00, tidak memiliki nilai E ( untuk mata kuliah semester 5 dan 6 tidak boleh ada nilai D ). 
c. Disetujui oleh dosen pembimbing. 
d. Mengisi formulir sidang Tugas Akhir. 
e. Sudah menyelesaikan Ujian Proposal Tugas Akhir. 
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f. Jadwal sidang akan diumumkan jika sudah memenuhi semua persyaratan. 
g. Biaya yang diakibatkan Tugas Akhir yang harus diulang dibebankan kepada mahasiswa. 

(7) Penilaian Tugas Akhir dilakukan terhadap isi, metodologi, sistematika pembahasan dan penyajian. Tugas 
Akhir dipertahankan dalam Ujian Sidang. Dalam ujian sidang, penilaian diberikan terhadap penguasaan isi, 
kemampuan mempertahankan Tugas Akhir secara ilmiah dan kemampuan menggunakan bahasa Indonesia 
serta penggunaan bahasa dalam bidang studi yang bersangkutan secara baik dan benar.  

(8) Tim penilai terdiri dari 3 orang dosen yaitu dosen penguji dan dosen pembimbing. 
(9) Kelulusan Tugas Akhir sekurangnya nilai C dan apabila sidang dan penilaian harus diulang harus diajukan 

oleh tim penilai. 
 

Pasal 34 
Penyelenggaraan, Persyaratan dan Upacara Wisuda 

 
(1) Politeknik menyelenggarakan upacara wisuda sebanyak-banyaknya empat kali periode kelulusan dalam 

satu tahun. 
(2) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dari suatu program pendidikan di Politeknik wajib mengikuti upacara 

wisuda pada periode kelulusannya. 
(3) Setiap lulusan wajib membayar biaya penyelenggaraan upacara wisuda yang besarnya ditetapkan Direktur. 
(4) Tatacara dan syarat mengikuti wisuda dijelaskan dalam dokumen tersendiri. 
 

Pasal 35 
Wisudawan Terbaik 

 
(1) Wisudawan terbaik adalah lulusan dengan IPK yang tertinggi (minimal 3,00) dan lama studi terpendek 

(sebanyak-banyaknya lama penjadwalan program studi ditambah 2 semester). 
(2) Perhitungan untuk menentukan Wisudawan Terbaik dijelaskan dalam dokumen tersendiri. 
(3) Direktur memberikan penghargaan piagam kepada Wisudawan Terbaik dari setiap program studi dalam 

suatu periode kelulusan. 
 

GELAR DAN SEBUTAN 
Pasal 36 

(1) Ketentuan umum 
a. Sebutan profesional diberikan untuk lulusan program diploma. 
b. Penggunaan sebutan profesional dalam bentuk singkatan ditempatkan di belakang nama yang berhak 

atas sebutan profesional yang bersangkutan. 
(2) Syarat pemberian gelar dan sebutan 

a. Telah menyelesaikan semua kewajiban dan atau tugas yang dibebankan dalam mengikuti pendidikan 
program diploma sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

b. Telah menyelesaikan kewajiban administrasi dan keuangan berkenaan dengan program studi yang 
diikuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

c. Telah dinyatakan lulus. 
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(3) Jenis gelar akademik, sebutan profesional atau profesi berikut bidang keahlian serta singkatannya 
mengikuti SK Mendiknas dan atau lembaga profesi yang berlaku. 

 
PENJAMINAN MUTU AKADEMIK 

Pasal 37 
(1) Penyelenggaraan akademik di Politeknik harus berdasarkan sistem penjaminan mutu akademik. 
(2) Masing-masing unit kerja di tingkat Politeknik, Program Studi, Jurusan, Program Studi dan Laboratorium 

harus menyusun dan melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Akademik (SPMA). 
(3) Pelaksanaan SPMA harus dimonitor, dievaluasi dan diaudit secara periodik. 
(4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan audit dilakukan oleh Pusat Jaminan Mutu (PJM) atas penugasan dari 

Direktur. 
(5) Setiap Program Studi harus mengikuti program akreditasi untuk mendapatkan sertifikat akreditasi yang 

diselenggarakan oleh Badan Akreditasi nasional (BAN) dan atau lembaga akreditasi lainnya yang relevan. 
 

Pelanggaran Akademik 
Pasal  38 

 
Perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan di Politeknik termasuk butir (a) sampai dengan (f) , tetapi tidak 
terbatas pada butir-butir tersebut : 
a. Penyontekan 

Barang siapa secara melawan hukum dengan sengaja atau tidak, menggunakan atau mencoba 
menggunakan bahan-bahan informasi atau alat bantu study lainnya tanpa ijin dari pengawas ujian yang 
bersangkutan dalam kegiatan ujian akademik 

b. Pemalsuan 
Barang siapa secara melawan hukum dengan sengaja atau tidak, tanpa ijin yang berwenang mengganti 
atau mengubah/memalsukan nama, tanda tangan, nilai atau transkrip akademik, ijasah, kartu tanda 
mahasiswa, tugas-tugas, praktikum, keterangan atau laporan dalam lingkup kegiatan akademik 

c. Plagiat 
Barang siapa secara melawan hukum dengan sengaja atau tidak, menggunakan kalimat atau karya orang 
lain sebagai kalimat atau karya sendiri yang bertentangan dengan kaidah penulisan karya ilmiah yang 
berlaku dan/atau secara melawan hukum 

d. Perjokian 
Barang siapa secara melawan hukum dengan sengaja atau tidak, menggantikan kedudukan atau 
melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain, atas permintaan orang lain atau kehendak 
sendiri dalam kegiatan akademik 

e. Penyuapan, pemberian hadiah dan pengancaman 
Barang siapa secara melawan hukum dengan sengaja atau tidak, mempengaruhi atau mencoba 
mempengaruhi orang lain dengan cara membujuk, memberi hadiah atau ancaman dengan maksud 
mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademiknya 

f. Membantu atau mencoba membantu pelanggaran akademik 
Menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya hal yang tidak diperbolehkan 
dalam kegiatan akademik 
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g. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan kesusilaan 
  

Sanksi terhadap Pelanggaran Akademik 
Pasal 39 

 
Kepada pelaku perbuatan tersebut dalam pasal 38 dapat dikenai Sanksi Akademik berupa : 

a. Peringatan secara lisan ataupun tertulis 
b. Pengurangan nilai ujian bagi mata kuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan dan / atau 

pernyataan tidak lulus ujian mata kuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan 
c. Skorsing ( Dicabut hak/ijin mengikuti kegiatan akademik untuk sementara ) oleh Direktur Politeknik 

paling lama 2 (dua) semester 
d. Pemecatan atau dikeluarkan atau dicabut status kemahasiswaannya secara permanen oleh Direktur 

Politeknik  
 

Prosedur dan Kewenangan Penetapan Sanksi 
Pasal 40 

(1) Penetapan sanksi seperti yang tersebut pada pasal 39 butir a dan b dapat dilakukan pada tingkat jurusan, 
sedangkan untuk sanksi seperti yang tersebut pada pasal 39 butir c dan d dapat dilakukan pada tingkat 
Politeknik. 

(2) Prosedur pengambilan keputusan dalam menjatuhkan sanksi adalah sebagai berikut : 
b. Pelaporan secara tertulis dari pejabat atau petugas kepada Ketua Jurusan. 
c. Pemeriksaan laporan tersebut pada butir a dan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan, disertai 

rekomendasi mengenai sanksi bagi pelaku pelanggaran akademik dari Komisi Disiplin dan / atau Ketua 
Jurusan, untuk selanjutnya disampaikan kepada rapat Pimpinan Politeknik. 

d. Pengambilan keputusan oleh Direktur setelah mempertimbangkan rekomendasi Komisi Disiplin 
Mahasiswa. 

 
BAB V 

KETENTUAN BIDANG KEMAHASISWAAN 
 

Kegiatan Kemahasiswaan 
Pasal 41 

 
(1) Kegiatan kemahasiswaan di politeknik sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) peraturan ini. 
(2) Pelaksanaan kegiatan yang tidak tercantum dalam pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan ini, diatur oleh 

keputusan Direktur. 
 

Pasal 42 
 

(1) Kegiatan ko dan ekstrakurikuler mempunyai wadah dalam bentuk organisasi kemahasiswaan yang 
diselenggarakan oleh dan untuk mahasiswa. 
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(2) Kegiatan ko dan ekstrakurikuler seperti tersebut pada ayat (1) dibina oleh Direktur melalui Pembantu 
Direktur Bidang Kemahasiswaan. 

(3) Dalam pelaksanaan pembinaan kegiatan ko dan ekstrakurikuler, Pembantu Direktur Bidang 
Kemahasiswaan dibantu oleh para staf akademik yang ditunjuk sesuai peraturan yang berlaku. 

 
Organisasi Kemahasiswaan 

Pasal 43 
 

(1) Organisasi mahasiswa tingkat pusat merupakan kelengkapan nonstructural di tingkat Politeknik dan 
berkedudukan di Politeknik. 

(2) Organisasi mahasiswa tingkat jurusan,merupakan kelengkapan nonstructural di tingkat jurusan, dan 
berkedudukan di jurusan. 

(3) Derajat kebebasan dan mekanisme tanggung jawab organisasi kemahasiswaan di Politeknik ditetapkan 
melalui kesepakatan antara mahasiswa dengan Direktur melalui Pembantu Direktur Bidang 
Kemahasiswaan, dengan tetap berpedoman bahwa Direktur merupakan penanggungjawab segala kegiatan 
di Politeknik dan/atau yang mengatasnamakan Politeknik. 

 
Pasal 44 

 
(1) Organisasi kemahasiswaan dipimpin oleh seseorang ketua. 
(2) Pengurus ditetapkan melalui pemelihan, dan disahkan oleh Direktur melalui Pembantu Direktur Bidang 

Kemahasiswaan. 
(3) Masa bakti kepengurusan organisasi kemahasiswaan adalah satu tahun. 
(4) Mahasiswa yang pernah menjabat sebagai ketua tidak dapat dipilih kembali sebagai ketua pada periode 

kepengurusan berikutnya. 
(5) Organisasi kemahasiswaan berpedoman pada aturan-aturan dasar organisasi yang tertuang dalam 

Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang disahkan oleh Direktu melalui Pembantu 
Direktur Bidang Kemahasiswaan. 
 

Tata Cara Perizinan dan Pemanfaatan Fasilitas 
Pasal 45 

 
(1) Kegiatan kemahasiswaan dikoordinasikan langsung oleh organisasi kemahasiswaan. 
(2) Setiap kegiatan kemahasiswaan dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan izin Direktur melalui 

Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan. 
(3) Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. 
 

Pasal 46 
 

Kegiatan kemahasiswaan yang melibatkan pihak-pihak diluar kampus, baik yang dilaksanakan didalam maupun 
di uar kampus, harus seizing Direktur dan instansi/pihak-pihak terkait sesuai prosedur yang berlaku. 
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Pasal 47 
 

(1) Fasilitas Politeknik, baik yang berupa sarana maupun prasarana, dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan 
kegiatan kemahasiswaan. 

(2) Setiap penggunaan fasilitas Politeknik harus seizing Direktur melalui Pembantu Direktur Bidang 
Kemahasiswaan. 

(3) Ketua Pelaksana kegiatan kemahasiswaan bertanggung jawab terhadap keamanan, keutuhan, dan 
kebersihan fasilitas yang digunakan. 

 
 

Kesejahteraan Mahasiswa 
 

Beasiswa 
Pasal 48 

 
Beasiswa adalah bantuan yang sifatnya tidak mengikat atau mengikat, diberikan kepada mahasiswa yang 
berpotensi akademik baik dan mempunyai penghayatan atas norma-norma masyarakat akademik. 
 

Pasal 49 
 
Mahasiswa yang berhak mengajukan beasiswa adalah yang mempunyai satu atau lebih kriteria berikut ini: 
a. Berprestasi akademik tinggi; 
b. Tidak ditunjang oleh ekonomi yang memadai; 
c. Aktif dalam kegiatan kemahasiswaan; 
d. Kriteria lain yang diberikan oleh pemberi beasiswa. 

 
Pasal 50 

 
Maksud dan tujuan pemberian beasiswa antara lain: 
a. Mendorong prestasi studi mahasiswa; 
b. Membantu biaya studi mahasiswa; 
c. Menumbuhkan kepedulian terhadap almamater. 

 
Pasal 51 

 
Pemberi beasiswa adalah Politeknik, instansi/lembaga pemerintah, swasta maupun asing, yayasan, perorangan, 
dan lembaga lainya. 
 

Pasal 52 
 

(1) Jangka waktu pemberian beasiswa tergantung pada pemberi beasiswa da/atau ketentuan yang berlaku. 
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(2) Setelah berakhirnya periode pemberian beasiswa;penerima beasiswa dapat mengajukan permohonan 
perpanjangan beasiswa untuk periode berikutnya. 

 
Pasal 53 

 
(1) Persyaratan administratif untuk mahasiswa yang mengajukan permohonan beasiswa adalah: 

a. Terdaftar pada tahun akademik yang sedang berjalan, dengan menunjukan kartu tanda mahasiswa 
yang berlaku; 

b. Tidak sedang atau mengambil cuti akademik; 
c. Tidak pernah terkena kasus atau sanksi akademik dan/atau administratif; 
d. Tidak sedang menerima beasiswa/ikatan dinas pada tahun atau periode yang sama atau kredit lainya 

dari politeknik atau badan lainya. 
(2) Permohonan untuk mendapatkan beasiswa dapat dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan yang 

berlaku. 
 

 
Pasal 54 

 
Pemilihan calon penerima beasiswa dilakukan oleh tim yang dipimpin oleh Pembantu Direktur Bidang 
Akademik atau Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan dan ditetapkan oleh Direktur. 

 
Pasal 55 

Pemohon beasiswa yang telah terpilih sebagai penerima beasiswa akan disahkan dengan surat keputusan 
Direktur. 

 
Pasal 56 

Penerima beasiswa berkewajiban untuk menunjukan perilaku yang baik menurut tata tertib yang berlaku di 
Politeknik dan meningkatkan/mempertahankan prestasi akademiknya. 
 

Pasal 57 
 

(1) Beasiswa dapat dipertimbangkan untuk dihentikan apabila: 
a. Penerima beasiswa melanggar ketentuan atau peraturan/tata tertib yang berlaku di Politeknik; 
b. Penerima beasiswa telah menyelesaikan studi; 
c. Tidak terdaftar lagi sebagai mahasiswa Politeknik; 
d. Terbukti menerima beasiswa, ikatan dinas atau bentuk tunjangan belajar lainya; 
e. Terbukti data permohonan beasiswa tidak diisi secara benar; 
f. Prestasi akademik penerima beasiswa menurun; 
g. Penerima beasiswa mengambil cuti akademik. 

(2) Pelaksanaan ayat (1) ditentukan oleh kebijakan Direktur melalui Pembantu Direktur Bidang 
Kemahasiswaan. 
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Bantuan Untuk Mahasiswa  
Pasal 58 

 
(1) Bantuan di luar beasiswa dapat diberikan kepada mahasiswa yang memerlukan sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 
(2) Ketentuan dalam ayat (1) ditetapkan olehDirektur melalui Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan 

setelah berkonsultasi dengan Pembantu Direktur Bidang Administrasi Umum. 
 

Penghargaan 
Pasal 59 

 
Penghargaan diberikan kepada mahasiswa berprestasi di setiap Program Studi pada setiap tahun akademik. 

Pasal 60 
 

Mahasiswa berprestasi adalah mahasiswa yang meraih Indeks Prestasi Kumulatif ( IPK ) tertinggi di Program 
Studi pada tiap kelas dan angkatan berturut-turut selama 2 semester dan berkelakuan baik. 
 

Pasal 61 
 

Penghargaan juga dapat diberikan kepada mahasiswa yang meraih prestasi dalam bidang kokurikuler dan 
ekstrakurikuler minimal pada tingkat Kotamadya / Kabupaten 
 

Pasal 62 
 

Bentuk penghargaan yang diberikan Politeknik kepada mahasiswa dapat meliputi : 
c. Piagam Penghargaan, Plakat, Vandel atau bentuk cendera mata lainnya ; 
d. Bantuan kesejahteraan berupa beasiswa  
e. Mengikutsertakan mahasiswa dalam kegiatan social sebagai peserta kehormatan baik di tingkat Politeknik 

maupun kegiatan Nasional lainnya; 
f. Bentuk lain yang diatur oleh Keputusan Direktur 
 

Bimbingan Dan Penyuluhan 
Pasal 63 

 
Bimbingan dan Penyuluhan adalah kegiatan konsultasi resmi yang berorientasi pada kesejahteraan mahasiswa, 
yang dilaksanakan oleh Tim Bimbingan dan Penyuluhan di bawah koordinasi Pembantu Direktur Bidang 
Kemahasiswaan dan Program Studi. 
 

Pasal 64 
 

Tujuan Bimbingan Dan Penyuluhan adalah : 
1. Membantu mahasiswa agar dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan kampus. 
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2. Membantu mahasiswa dalam mengembangkan pribadinya agar menjadi pribadi yang dewasa, mantap dan 
bertanggungjawab 

 
Pasal 65 

 
Pelayanan yang diberikan oleh Tim Bimbingan dan Penyuluhan dapat berupa : 
1. Bimbingan pribadi yaitu bimbingan yang berkaitan dengan masalah-masalah pribadi dan cara-cara efektif 

pemecahannya. 
2. Bimbingan pendidikan yaitu bimbingan yang berkaitan dengan masalah akademik, antara lain kegiatan 

tutorial. 
 

Kondite Dan Norma Kemahasiswaan 
Pasal 66 

 
Mahasiswa atau organisasi kemahasiswaan tidak dibenarkan melakukan hal-hal sebagai berikut : 
a. Mengancam atau mengganggu secara substansial usaha-usaha untuk menjaga pelaksanaan tata tertib dan 

disiplin di Politeknik. 
b. Melakukan penganiayaan terhadap individu yang sedang melaksanakan tugas Politeknik 
c. Melakukan tindakan yang membahayakan atau mengancam kesehatan atau keamanan individu. 
d. Membantu orang lain untuk ikut dalam suatu kegiatan yang mengganggu atau merusak 
e. Mencuri atau merusak setiap fasilitas yang dikelola atau dikendalikan oleh Politeknik 
f. Berpartisipasi dalam suatu kegiatan yang merendahkan harkat dan martabat civitas akademika dan staf 

administrasi Politeknik. 
g. Melakukan tindakan pelecehan seksual dan / atau tindakan asusila. 
 
 

Pasal 67 
 

Mahasiswa atau organisasi kemahasiswaan yang melakukan tindakan yang tidak dibenarkan dapat dikenakan 
sanksi berupa : 
a. Dilarang menggunakan fasilitas yang dikelola oleh Politeknik 
b. Dikenakan ganti rugi 
c. Dikeluarkan dari kegiatan kelas ( kuliah ), laboratorium, bengkel ataupun studio 
d. Dikenakan skorsing ( dicabut status sebagai mahasiswa untuk sementara ) dari Politeknik 
e. Dikeluarkan ( dicabut statusnya sebagai mahasiswa secara permanen ) dari Politeknik 
f. Pembekuan kegiatan organisasi kemahasiswaan. 
 

Pasal 68 
 

Larangan dan sanksi sebagaimana tersebut dalam pasal 66 dan pasal 67 berlaku bagi : 
i. Mahasiswa yang terdaftar di Politeknik 
ii. Organisasi kemahasiswaan yang diizinkan di Politeknik. 
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Komisi Disiplin 

Pasal 69 
 

(1) Komisi Disiplin adalah suatu badan yang diangkat oleh Direktur yang berfungsi sebagai tim penilai 
dalam kasus pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa, baik dalam kegiatan kurikuler maupun ko 
dan ekstrakurikuler. 

(2) Komisi Disiplin bertanggung jawab kepada Direktur 
 

Pasal 70 
 

Tugas Pokok Komisi Disiplin  adalah : 
1. Meneliti kasus pelanggaran 
2. Mengevaluasi fakta-fakta yang diperoleh 
3. Mengusulkan kepada Direktur tentang cara penyelesaian masalah atau sanksi. 

 
  Pasal 71 

 
(1) Organisasi Komisi Disiplin terdiri atas : 

a. Ketua merangkap anggota 
b. Sekretaris merangkap anggota 
c. Anggota 

(2) Keanggotaan pada ayat (1) dapat terdiri dari staf pengajar dan staf administrasi 
(3) Masa jabatan anggota Komisi Disiplin adalah 1 ( satu ) tahun 

  
Ketentuan Penutup 

Pasal 72 
 

Peraturan untuk mahasiswa Politeknik berlaku sejak tanggal ditetapkan dan menjadi ketentuan yang mengikat 
setiap mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan  

 


