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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur kepada Tuhan, sumber kasih dan pengetahuan 

Peraturan Akademik STKIP Pamane Talino ini dapat diselesaikan 

sesuai dengan rencana. 

Pihak STKIP Pamane Talino bersyukur dan berterima kasih 

kepada kinerja dan tanggung jawab bidang akademik yang sudah 

bekerja keras demi terbitnya Peraturan Akademik ini. 

Peraturan Akademik ini adalah landasan akademik yang mengatur 

mengenai kehidupan seluruh warga kampus di STKIP Pamane 

Talino. Terbitnya Peraturan Akademik STKIP Pamane Talino ini 

disusun berdasarkan kepada Statuta Sekolah Tinggi Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan (STKIP) Pamane Talino (Bab VI, Ps. 42-67), 

visi, misi, tujuan institusi, dan dilaksanakan sesuai standar 

operasional prosedur (SOP) bidang akademik, seperti SOP 

Pelaksanaan Pembelajaran. Sebagai peraturan, dokumen 

akademik ini memuat aturan yang harus diikuti mengenai 

kehidupan akademik yaitu penyelenggaraan pendidikan, tenaga 

akademik, atau dosen, kemahasiswaan, kelengkapan, dan kegiatan 

pembelajaran (kurikulum, rencana pembelajaran semester, proses 

pembelajaran, dan penilaian). 

Kehadiran Peraturan Akademik STKIP Pamane Talino ini adalah 

hasil karya dari bidang akademik; adalah komitmen dan kerja 

Tim bersama Wakil Ketua I bidang akademik dan Program Studi 

yang difasilitasi oleh para pimpinan dan Bapak Yohanes Iwan 

Baskoro, konsultan Keuskupan Agung Pontianak.  
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Semoga Peraturan Akademik STKIP Pamane Talino ini dapat 

dipahami dan diterapkan sebagai pedoman dan tuntutan kerja 

yang profesional dan berkualitas di lingkungan seluruh kegiatan 

operasional akademik dan manajemen di STKIP Pamane Talino.    

Adil Ka` Talino, Bacuramin Ka` Saruga, Basengat Ka` Jubata. 

 

Ngabang, 1 Oktober 2019 

Ketua STKIP Pamane Talino, 

 

Dr. Albert Rufinus, MA 
          NIDK 8813001019. 
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BAB I.  

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1  

Istilah dan Definisi 

Dalam Peraturan Akademik ini yang dimaksud dengan: 

1. Kampus adalah Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

“Pamane Talino”; 

2. Ketua adalah Ketua STKIP Pamane Talino, sebagai pemegang 

kuasa eksekutif tertinggi di dalam lingkungan lembaga pendidikan 

STKIP Pamane Talino; 

3. Wakil Ketua I adalah Wakil Ketua Bidang Akademik, yang 

membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan dan 

pengembangan di bidang pendidikan penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat; 

4. Wakil Ketua II adalah Wakil Ketua Bidang Administrasi dan 

Keuangan, yang membantu Ketua di dalam memimpin 

pelaksanaan dan pengembangan di bidang keuangan dan 

administrasi umum, serta pengelolaan sarana dan prasarana; 

5. Wakil Ketua III adalah Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, 

yang membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di 

bidang kemahasiswaan termasuk membina pelayanan 

kesejahteraan minat dan bakat serta penalaran mahasiswa, serta 

hubungan dengan para alumni; 

6. Kaprodi adalah Ketua Program Studi di lingkungan STKIP 

Pamane Talino, yang memimpin dan bertanggung jawab secara 
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akademik seluruh proses pendidikan pada Program Studi yang 

6. dipimpinnya 

7. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) 

adalah unit pelayanan administrasi mahasiswa yang berkaitan 

dengan penyelenggaraan admisi, registrasi, dan daftar ulang, 

prosesbelajar-mengajar, dan kelulusan serta memberi layanan 

teknis administrasi yang berhubungan dengan kegiatan alumni; 

8. Biro Administrasi Keuangan (BAK) adalah unit layanan 

administrasi mahasiswa yang berkaitan dengan administrasi 

keuangan; 

9. Program pendidikan adalah program pendidikan tinggi jenjang 

Sarjana; 

10. Kegiatan tatap muka adalah kegiatan perkuliahan yang berupa 

interaksi langsung antara pendidik dan peserta didik dalam bentuk 

ceramah, diskusi, seminar, response, praktikum atau kegiatan 

akademik lainnya; 

11. Kegiatan terstruktur adalah kegiatan belajar mahasiswa dalam  

melaksanakan pendalaman materi yang dirancang untuk mencapai 

kompetensi dengan tugas-tugas yang berhubungan langsung 

dengan perkuliahan. Dalam kegiatan ini tidak terjadi interaksi 

langsung antara dosen dan mahasiswa; 

12. Kegiatan mandiri adalah kegiatan belajar dan pendalaman materi 

yang diatur oleh mahasiswa sendiri untuk menambah pengetahuan 

dan kompetensi sehingga dapat menunjang kegiatan tatap muka 

dan kegiatan terstruktur. Dalam kegiatan ini tidak terjadi interaksi 

langsung antara dosen dan mahasiswa; 

13. Pendaftaran ulang adalah pengaktifan kembali mahasiswa dalam 

tiap awal semester 
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14. Ujian Tengah Semester (UTS) adalah ujian yang dilaksanakan 

pada tengah semester dengan materi ujian dari awal semester 

sampai perkuliahan terakhir sebelum UTS; 

15. Ujian Akhir Semester (UAS) adalah ujian yang dilaksanakan 

pada akhir semester dengan materi ujian dari perkuliahan pertama 

sesudah UTS hingga perkuliahan terakhir sebelum UAS;Semester 

sisipan adalah semester yang dapat dilaksanakan antar semester 

reguler untuk membantu mahasiswa memperbaiki nilainya dan 

menyelesaikan studinya tepat waktu; 

16. Pembimbing Akademik (PA) adalah dosen yang ditunjuk Ketua 

Program Studi untuk membimbing mahasiswa dalam pemilihan 

mata kuliah, membantu mahasiswa dalam pengambilan keputusan 

terutama berkaitan dengan hal-hal yang bersifat akademik; 

17. Indeks Prestasi (IP) adalah indeks keberhasilan belajar 

mahasiswa; 

18. Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah IP yang dicapai seorang 

mahasiswa dalam satu semester; 

19. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah seluruh IP yang dicapai 

seorang mahasiswa dari seluruh semester yang pernah ditempuh; 

20. Kartu Rencana Studi (KRS) adalah kartu yang berisi rencana 

studi seorang mahasiswa selama satu semester; 

21. Kartu Hasil Studi (KHS) adalah kartu yang berisi hasil studi 

seorang mahasiswa selama satu semester; 

22. Transkrip akademik adalah rekaman hasil studi seorang 

mahasiswa yang telah dinyatakan lulus setelah menyelesaikan 

beban studi sesuai dengan kurikulum program studi; 
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23. Mahasiswa Pindahan atau mahasiswa transfer adalah seorang 

mahasiswa dari perguruan tinggi lain yang telah menempuh 

pendidikan selama beberapa waktu, dan pindah melanjutkan 

studinya di STKIP Pamane Talino 
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BAB II.  

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 

Pasal 2  

Pelaksanaan Pendidikan 

1. Pendidikan akademik yang terkait dengan gelar sarjana, 

diselenggarakan pada semua jurusan / program studi; 

2. Program pendidikan diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dan 

ketentuan yang berlaku berdasarkan serta mengacu pada UU 

Pendidikan Tinggi Nasional, dan yang telah disetujui oleh Yayasan 

Landak Bersatu 

Pasal 3  

Kurikulum 

1. Penyelenggaraan pendidikan tinggi atas dasar kurikulum yang 

disusun oleh setiap Program Studi sesuai dengan sasarannya; 

2. Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman 

pada kurikulum yang berlaku secara nasional dan kurikulum 

institusi; 

3. Kurikulum di STKIP Pamane Talino disusun oleh setiap Program 

Studi sesuai dengan sasarannya, dan terdiri atas tiga kelompok, 

yaitu:  Mata Kuliah Universiter – MKU, Mata Kuliah Dasar 

Kependidikan – MKDK, Mata Kuliah Keahlian Program Studi – 

MKKP; 

4. Kurikulum yang ada harus mengacu pada visi-misi dan 

mempunyai muatan lokal sesuai dengan identitas STKIP Pamane 

Talino sebagai Perguruan Tinggi Katolik; 
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5. Kurikulum yang berlaku disahkan oleh Ketua STKIP Pamane 

Talino setelah berkonsultasi dengan Wakil Ketua I, dan dengan 

persetujuan Yayasan Landak Bersatu. 

Pasal 4  

Sistem Kredit Semester 

1. Pendidikan di STKIP Pamane Talino diselenggarakan dengan 

menerapkan Sistem Kredit Semester Paket; 

2. Setiap mata kuliah yang tercantum dalam kurikulum diberi bobot 

satuan kredit semester (SKS); 

3. Pemberian bobot SKS setiap mata kuliah tergantung pada tingkat 

kedalaman dan keluasan materi; 

4. Wakil Ketua I bersama dengan Ketua Program Studi 

bertanggungjawab atas penyelenggaraan sejumlah kegiatan seperti 

yang disebutkan di atas. 

Pasal 5  

Satuan Kredit Semester 

1. Yang dimaksud dengan satu SKS dalam hal ini adalah: 

a. Tatap muka selama 50 menit per minggu dalam satu semester,; 

b. Kegiatan penugasan terstruktur  selama 60 menit per 

minggu dalam satu semester; 

c. Kegiatan mandiri selama 60 menit per minggu dalam satu 

semester. 
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Pasal 6  

Semester Reguler 

1. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester reguler, yaitu 1 

(satu) semester Gasal dan satu (1) semester Genap; 

2. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif 

selama paling sedikit 16 (enam belas) kali pertemuan, termasuk 

Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS); 

Pasal 7  

Semester Pendek 

1. Semester Sisipan dapat dilaksanakan pada Program Studi bagi 

mahasiswa yang membutuhkan; 

2. Semester Sisipan dilaksanakan pada masa libur perkuliahan; 

3. Semester Sisipan hanya dapaat dilaksanakan atas sepengetahuan 

dan persetujuan Yayasan Landak Bersatu; 

4. Ketentuan setiap pelaksanaan Semester Sisipan ditetapkan oleh 

Ketua yang dinyatakan dalam Surat Keputusan Ketua 

Pasal 8  

Beban Studi 

1. Program Sarjana di Indonesia mensyaratkan beban studi minimal 

144 SKS dan maksimal 160 SKS ;  

2. Besarnya beban studi yang dapat ditempuh oleh seorang 

mahasiswa dalam 1 semester ditentukan dengan berpedoman pada 

besarnya Indeks Prestasi (IP) Semester yang dicapai pada semester 

sebelumya dengan perhitungan sebagai berikut: 
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Indeks Prestasi Semester 

Sebelumnya 
Beban Studi Maksimal 

3,00 ≤ IP ≤  4,00 24 SKS 

2,5 ≤ IP < 3,00 21 SKS 

2,0 ≤ IP < 2,5 18 SKS 

IP < 2,0 15 SKS 

Pasal 9  

Masa Studi 

Masa Studi untuk mencapai gelar sarjana dirancang selama 8 semester 

atau 4 tahun, dan maksimal 14 semester atau 7 tahun. 

Pasal 10  

Kalender Akademik 

1. Tahun Kuliah dimulai Minggu Pertama bulan September dan 

diakhiri pada minggu terakhir bulan Juli tahun berikutnya; 

2. Tahun Akademik terbagi dalam 2 (dua) Semester.  

3. Perkuliahan dilaksanakan setiap hari Senin hingga hari Jumatmulai 

jam 07:30 hingga jam 17:00 WIB; 

4. Apabila diperlukan kegiatan akademik dapat juga dilaksanakan 

pada hari Sabtu; 

5. Kegiatan ekstra-kurikuler diselenggarakan pada hari Sabtu;  

6. Kegiatan ekstra-kurikuler wajib dan harus diikuti oleh setiap 

mahasiswa STKIP Pamane Talino adalah Latihan Bela Negara; 

7. Kalender Akademik disusun oleh Wakil Ketua I dan Ketua dengan 

sepengetahuan Yayasan. 
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BAB III.  

MAHASISWA STKIP PAMANE TALINO 

Pasal 11  

Penerimaan Mahasiswa STKIP Pamane Talino 

1. Semua warga negara Indonesia yang berkehendak dan mau serta 

mampu (setelah memenuhi syarat yang dituntut lembaga) 

mempunyai hak untuk diterima oleh lembaga tanpa diskriminasi 

suku, agama, ras, golongan, maupun asal wilayah; 

2. Demikian juga warga negara asing mempunyai posisi yang sama 

seperti tertera di no. 2 asal selama memenuhi dan mematuhi 

ketentuan UU Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

3. Jalur masuk mahasiswa baru terdiri atas 3 jalur yaitu Regular, 

Beasiswa, dan Transfer; 

4. Jalur Regular terbagi atas 2 skema, yaitu skema tanpa tes dan 

skema tes seleksi; 

a. Skema tanpa tes dapat ditempuh calon mahasiswa baru apabila 

yang bersangkutan memiliki prestasi akademik yang baik dan 

atau non akademik (prestasi olahraga) minimal di tingkat 

Kabupaten; 

b. Skema tes seleksi dapat ditempuh calon mahasiswa baru 

dengan mengikuti tes tertulis dan wawancara; 

5. Jalur Beasiswa terdiri atas Beasiswa Bidikmisi, Beasiswa Yayasan, 

dan Beasiswa Paroki dengan syarat dan ketentuan pada masing-

masing jenis beasiswa; 

6. Jalur Transfer merupakan penerimaan mahasiswa yang berasal dari 

Perguruan Tinggi lain dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. 
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Pasal 12  

Nomor Induk Mahasiswa 

1. Setiap mahasiswa yang diterima di STKIP Pamane Talino akan 

mendapat Nomor Induk Mahasiswa; 

2. Nomor Induk Mahasiswa yang berlaku di STKIP Pamane Talino 

berasal dari data Forlap Pangkalan Data Dikti; 

3. Arti Nomor Induk Mahasiswa sebagai berikut: 

NIM 101190001 : Menunjukkan Kode Prodi 

1 – Prodi Pendidikan Matematika 

2 – Prodi Pendidikan Bahasa Inggris 

3 – Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi 

NIM 101190001: kode jenjang program Sarjana 

NIM 101190001: Kode tahun masuk atau angkatan 

NIM 101190001: Kode urutan dalam satu prodi 

 

 

Pasal 13  

Perpindahan mahasiswa antar program studi 

1. Seorang mahasiswa diijinkan pindah dari satu program studi ke 

program studi lain di lingkungan STKIP Pamane Talino apabila 

mahasiswa yang bersangkutan memiliki alasan kepindahan yang 

kuat dan relevan, layak secara akademik, dan program studi yang 

dituju masih memiliki daya tampung sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku; 
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2. Mahasiswa yang  mengajukan permohonan pindah program studi 

adalah mahasiswa  yang telah menempuh studi selama-lamanya 2 

(dua) semester awal  

3. Permohonan pindah program studi harus diajukan kepada Wakil 

Ketua I, dilengkapi berkas  dan keterangan pendukung (syarat 

selengkapnya tersedia di BAAK); 

4. Wakil Ketua I dapat menyetujui permohonan pindah program studi 

setelah memperhatikan pertimbangan Ketua Program Studi asal 

dan Ketua Program Studi tujuan; 

5. Mahasiswa yang telah disetujui pindah program studi harus 

melapor ke BAAK dengan membawa keterangan persetujuan yang 

sah; 

6. Perpindahan mahasiswa antar program studi hanya diijinkan 1 

(satu) kali selama yang bersangkutan menjadi mahasiswa STKIP 

Pamane Talino.  
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BAB IV.  

PENDAFTARAN ULANG 

Pasal 14  

Pengertian Pendaftaran Ulang 

1. Yang dimaksud dengan Pendaftaran Ulang dalam hal ini adalah 

proses administratif yang harus dilakukan oleh setiap mahasiswa 

menjelang dimulainya semester baru yang harus ditempuhnya; 

2. Pendaftaran ulang merupakan konfirmasi yang dibuat oleh 

mahasiswa bersangkutan bahwa dirinya akan mengikuti kegiatan 

akademik dan kemahasiswaan pada semester baru; 

3. Pendaftaran ulang dimaksudkan untuk memberikan status aktif 

kepada mahasiswa pada semester baru; 

4. Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang sampai batas 

waktu yang ditentukan tidak diperkenankan mengikuti kegiatan 

akademik dan kemahasiswaan, serta menggunakan fasilitas 

Kampus pada semester tersebut; 

5. Mahasiswa menyerahkan semua persyaratan administratif dan 

telah membayar biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan yang 

telah ditetapkan STKIP Pamane Talino; 

6. Persyaratan administrasi yang dimaksud dengan ayat 1 adalah: 

a. Salinan bukti pembayaran biaya pendidikan untuk semester 

terkait; 

b. Persyaratan lain yang ditentukan kemudian. 
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Pasal 15  

Kartu Rencana Studi (KRS) 

1. Setiap mahasiswa mengisi blanko KRS selambat-lambatnya 3 

(tiga) hari sebelum dimulainya kuliah hari pertama pada semester 

baru,; 

2. Blanko KRS yang terisi tersebut harus dikonsultasikan kepada 

dosen PA untuk mendapatkan arahan;  

3. KRS yang telah dikonsultasikan ditandatangani oleh dosen PA; 

4. KRS yang telah disetujui dosen PA selanjutnya disahkan oleh 

Ketua Program Studi yang bersangkutan dan dicatat oleh BAAK 

ke dalam sistem pendataan studi mahasiswa; 

5. Selanjutnya, daftar mata kuliah yang ditempuh pada semester itu 

dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia, untuk dicatat pada sistem database perguruan tinggi 

nasional Indonesia, sehingga riwayat studi seorang mahasiswaa 

mendapat pengakuan dari pemerintah Republik Indonesia; 

6. Hanya mahasiswa yang telah melengkapi KRS dan mendapat 

pengesahan dosen PA dan Kaprodi yang diperbolehkan mengikuti 

perkuliahan. 

Pasal 16  

Pembimbing Akademik 

1. Pembimbing Akademik adalah dosen yang ditunjuk oleh Ketua 

Program Studi untuk memberikan bimbingan dan arahan akademik 

kepada mahasiswa; 
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2. Setiap Pembimbing Akademik memberi bimbingan sebanyak-

banyaknya kepada 30 mahasiswa; 

3. Dosen Pembimbing Akademik berkewajiban untuk: 

a. Memberi pertimbangan kepada mahasiswa bimbingannya 

dalam menentukan mata kuliah berdasarkan Indeks Prestasi 

yang diperoleh mahasiswa bersangkutan pada semester 

sebelumnya; 

b. Membantu mahasiswa menyusun rencana studi; 

c. Memberi bimbingan kepada mahasiswa bimbingannya selama 

masa pendidikannya minimal dua kali dalam satu semester; 

d. Memantau perkembangan dan kemajuan studi mahasiswa 

bimbingannya; 

e. Memiliki, mengisi, dan menyimpan dokumen informasi 

mahasiswa untuk kepentingan bimbingan akademik.  

4. Setiap mahasiswa berhak mengajukan pergantian dosen PA sesuai 

ketentuan. 
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BAB V.  

EVALUASI PENDIDIKAN 

Pasal 17  

Sistem Evaluasi Perkuliahan 

1. Penilaian kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan 

secara berkala meliputi ujian (teori dan atau praktik), pelaksanaan 

tugas, dan tingkat presensi (kehadiran); 

2. Yang dimaksud dengan ujian pada angka 1 di atas adalah  Ujian 

Tengah Semester (UTS), dan Ujian Akhir Semester (UAS),; 

3. Hasil atau nilai akhir ujian, , harus diserahkan kepada mahasiswa 

tidak melebihi tiga (3) minggu setelah  pelaksanaan ujian. 

Pasal 18  

Pelaksanaan Ujian 

1. UTS dan UAS diselenggarakan sesuai dengan Kalender 

Akademik; 

2. Hari pelaksanaan ujian diatur oleh masing-masing dosen 

pengampu mata kuliah; 

3. Mahasiswa yang dinyatakan berhak dan sah mengikuti Ujian 

Tengah Semester (UTS) adalah mahasiswa: 

a. Dengan jumlah kehadiran/tatap muka, minimal 7 (tujuh) kali 

tatap muka per semester pada mata kuliah bersangkutan; 

b. Yang sudah melunasi seluruh biaya pendidikan hingga saat 

pelaksanaan ujian tengah semester, termasuk tunggakan biaya 

lainnya bila ada; 
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c. Yang bebas dari sanksi akademik. 

4. Mahasiswa yang dinyatakan berhak dan sah mengikuti Ujian 

Akhir Semester (UAS) adalah mahasiswa: 

d. Dengan jumlah kehadiran/tatap muka, minimal 12 (dua belas) 

kali tatap muka per semester pada mata kuliah bersangkutan; 

e. Yang sudah melunasi seluruh biaya pendidikan, termasuk 

tunggakan biaya lainnya bila ada; 

f. Yang bebas dari sanksi akademik. 

 

Pasal 19  

Ujian Susulan 

1. Ujian susulan hanya diberikan kepada mahasiswa yang tidak dapat 

hadir untuk mengikuti ujian pada jadwal yang telah ditentukan, 

apabila telah mendapat persetujuan dari Kaprodi yang 

bersangkutan; 

2. Batas waktu ujian susulan dibatasi hingga 3 (tiga) hari kerja 

sebelum batas akhir penyerahan nilai akhir dari dosen pengampu 

menurut kalender akademik: 

3. Ketidakhadiran pada pelaksanaan ujian yang telah diantisipasi, 

harus dibuktikan dengan dokumen yang sah (surat tugas, cuti 

akademik) 
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Pasal 20  

Penilaian Prestasi Akademik Mahasiswa 

1. Penilaian prestasi akademik mahasiswa untuk suatu mata kuliah 

hanya diberikan kepada mahasiswa yang terdaftar dan menempuh 

perkuliahan atas mata kuliah tersebut secara sah; 

2. Penilaian prestasi akademik mahasiswa dilakukan dengan prinsip 

edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan yang 

dilakukan secara terintegrasi; 

3. Penilaian prestasi akademik terdiri atas sikap, perilaku, tingkat 

presensi (kehadiran), hasil tugas terstruktur, dan hasil ujian; 

4. Atas dasar data evaluasi keseluruhan pada ayat-ayat di atas, maka 

dosen mata kuliah harus menentukan nilai akhir keberhasilan 

mahasiswa dalam bentuk huruf dan angka sebagai berikut; 

Huruf  
Angka Nilai 

(AN) 
Angka  

A 85≤ AN≤ 100 4 

B 70≤ AN < 85 3 

C 56≤ AN < 70 2 

D 40≤ AN< 56 1 

E AN < 40 0 

 
5. Hasil penilaian prestasi akademik diberikan oleh dosen pengampu 

mata kuliah. 

Pasal 21  

Hasil Studi Mahasiswa 

1. Hasil Studi Mahasiswa diukur dengan Indeks Prestasi (IP); 

2. Hasil Studi Mahasiswa dalam satu semester dinyatakan dengan 

Indeks Prestasi Semester (IPS) yang dirumuskan sebagai berikut: 
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IPS = ∑(KxN) 

          ∑K 

 

K = Besarnya sks untuk setiap 

mata kuliah 

N = Angka setiap mata kuliah 

∑K Jumlah seluruh kredit dari seluruh 

mata kuliah yang diprogramkan 

pada semester tersebut 

∑(K x N) Jumlah (kredit x angka mutu) 

yang diperoleh dari seluruh mata 

kuliah yang diprogramkan pada 

semester tersebut 

3. Hasil Akhir Studi mahasiswa dari seluruh semester yang pernah 

ditempuh dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang 

dirumuskan sebagai berikut: 

 
IPK = ∑B 

          ∑M 

 

 

∑B = Jumlah bobot nilai yang 

sudah ditempuh 

∑M = jumlah SKS yang telah 

ditempuh 

4. Hasil studi mahasiswa diterbitkan dalam bentuk Kartu Hasil Studi 

(KHS) yang diterbitkan oleh BAAK dan disahkan oleh Ketua 

Program Studi. 

Pasal 22  

Penyelesaian Program 

Mahasiswa dinyatakan lulus pendidikan Program Sarjana apabila: 

a. telah memenuhi persyaratan administrasi dan akademik; 

b. Bebas dari sanksi, terutama sanksi akademik dan atau sanksi 

yang menyebabkan demosi; 

c. Telah menempuh seluruh mata kuliah yang disyaratkan oleh 

kurikulum Program Sarjana dan dinyatakan lulus; 

d. Nilai D maksimum 10% dari jumlah SKS minimal yang 

dipersyaratkan; 
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e. Tidak ada nilai D pada mata kuliah wajib (Pendidikan Agama, 

Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, dan 

Bahasa Indonesia); 

f. Mencapai IPK> 2,00 (dua koma nol); 

g. Telah menyelesaikan skripsi sesuai dengan skripsi yang telah 

disetujui oleh pembimbing skripsi; 

h. Kelulusannya (Yudisium) telah dilaporkan secara tertulis oleh 

Ketua Program Studi kepada Ketua STKIP Pamane Talino. 

Pasal 23  

Syarat Yudisium 

1. Mahasiswa yang berhak mengikuti Yudisium adalah mahasiswa 

yang telah dinyatakan lulus dalam ujian skripsi program sarjana, 

dan telah melengkapi semua berkas kelengkapan yudisium yang 

ditentukan oleh STKIP Pamane Talino sebagai berikut: 

a. Bukti penyerahan skripsi yang disahkan oleh Ketua Program 

Studi ditunjukkan dengan tandatangan asli pada halaman 

pengesahan kepada (i) Lembaga Penelitian dan Pengabdian 

Kepada Masyarakat (LPPM), dan (ii) perpustakaan STKIP 

Pamane Talino; 

b. Bukti lunas seluruh biaya pendidikan yang diterbitkan oleh 

Biro Administrasi Keuangan (BAK); 

c. Transkrip nilai sementara sebanyak 1 lembar; 

d. Fotokopi ijazah terakhir sebanyak 2 lembar; 

e. Fotokopi akte kelahiran sebanyak 2 lembar. 

2. Seluruh dokumen persyaratan yudisium harus segera diserahkan 

kepada Sekretaris Program Studi setelah penyerahan skripsi seperti 
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pada angka 1 di atas, dan selambat-lambatnya dua bulan sebelum 

penetapan SK yudisium  

Pasal 24  

Predikat Kelulusan 

1. Setiap lulusan STKIP Pamane Talino diberikan predikat kelulusan 

yang terdiri atas 3 tingkat predikat berdasarkan kriteria sebagai 

berikut: 

Predikat Kriteria 

Dengan Pujian 3,50≤  IPK ≤ 4,00 

masa studi maksimal 5 tahun 

bukan mahasiswa transfer 

Sangat Memuaskan 2,76≤  IPK ≤ 3,49 

Memuaskan 2,00 ≤ IPK ≤ 2,75 

Pasal 25  

Transkrip Akademik, Ijazah, dan Surat Keterangan Pendamping 

Ijazah 

1. Transkrip Akademik adalah rekaman lengkap jumlah kredit dan 

nilai terakhir seluruh mata kuliah yang disyaratkan masing-masing 

program studi yang diperoleh seorang mahasiswa selama kuliah 

pada setiap jenjang pendidikan sesuai jumlah beban SKS yang 

disyaratkan; 

2. Transkrip Akademik, Ijazah, dan SKPI diberikan kepada 

mahasiswa yang telah memenuhi segala ketentuan persyaratan 

akademik dan administrasi akademik sesuai dengan jenis dan 

tahapan program pendidikannya; 

3. Ketentuan lebih lanjut tentang transkrip, ijazah, dan surat 

keterangan pendamping ijazah diatur dalam Keputusan Ketua 

STKIP Pamane Talino. 
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Pasal 26  

Skripsi 

1. Skripsi merupakan titik kulminasi dari seluruh proses 

pembelajaran yang tekah dilalui oleh mahasiswa serta evaluasi 

terhadap kesiapan dan kematangan mahasiswa setelah mengikuti 

seluruh rangkaian mata kuliah. Dalam hal ini mahasiswa diarahkan 

untuk memiliki kemampuan dalam berpikir dan menulis secara 

ilmiah dengan menggunakan metode penelitian (research).; 

2. Skripsi ditulis untuk membuktikan bahwa selama menempuh 

pendidikan di STKIP Pamane Talino seorang mahasiswa dapat 

menyajikan secara kurang-lebih komprehensif mengenai topik 

tertentu di bidang program studinya;  

3. Skripsi ditulis sesuai dengan kaidah ilmiah dan sesuai dengan 

metode penulisan skripsi yang ditetapkan oleh STKIP Pamane 

Talino; 

4. Skripsi berbobot 6 SKS; 

5. Persyaratan mendaftar skripsi: 

a. Mahasiswa telah menempuh paling sedikit seratus dua puluh 

(120) sks tanpa nilai E; 

b. Telah menempuh mata kuliah PPL dan KKN; 

c. Melakukan pendaftaran ulang dan konsultasi KRS pada dosen 

pembimbing akademik;  

6. Mahasiswa yang menyusun skripsi dibimbing oleh satu (1) orang 

pembimbing. Pembimbing ini disebut Dosen Pembimbing Skripsi 

dan harus serta wajib mempunyai kualifikasi akademis yang 

dituntut sesuai dengan program studi mahasiswa yang menulis 

skripsi; 
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7. Untuk ketentuan ayat 6 mulai diberlakukan untuk mahasiswa 

angkatan 2018; 

8. Atas biaya sendiri dan persetujuan dosen pembimbing skripsi, 

mahasiswa berhak berkonsultasi dengan ahli bahasa atau ahli 

metodologi ilmiah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas 

skripsinya;  

9. Dosen pembimbing skripsi dipilih oleh mahasiswa secara bebas 

dan harus atas persetujuan Ketua Program Studi dan Wakil Ketua 

I; 

10. Ketua Program Studi, dengan persetujuan Wakil Ketua I, wajib 

mengumumkan daftar calon dosen pembimbing kepada seluruh 

mahasiswa yang akan menulis skripsi; 

11. Pembimbing harus secara obyektif, adil dan sesuai dengan tuntutan 

akademis membimbing mahasiswa yang memilihnya menjadi 

pembimbing; 

12. Mahasiswa boleh mengganti dosen pembimbing selambat-

lambatnya 2 bulan sejak penetapan pembimbing dan terbatas pada 

alasan di bawah ini: 

a. Pembimbing dinilai tidak obyektif, tidak adil;  

b. Pembimbing meminta secara tidak sah uang, barang dan jasa; 

apalagi melanggar kaidah hukum dan moral; 

c. Pembimbing tidak cukup waktu untuk membimbing secara 

obyektif karena terlalu banyak tugas dan kewajiban sehingga 

merugikan waktu studi mahasiswa; 

d. Pembimbing bersifat emosional, kasar dalam perkataan dan 

tindakan; apalagi menodai/melanggar harkat martabat 

kemanusiaan dan kesusilaan; 
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e. Pembimbing terlalu banyak menuntut di luar kewajaran dan 

dapat dibuktikan secara obyektif (mis. perbaikan yang 

berulang-ulang meskipun sudah dipenuhi mahasiswa dan atas 

permintaan/nasehat pembimbing dan bukan kesalahan 

intelektual mahasiswa). 

13. Pembimbing yang secara obyektif melanggar no. 13 & 14 

dinyatakan tidak boleh membimbing skripsi selama setahun penuh; 

14. Pembimbing yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana di 

no. 13 & 14 dan diganti maka ia tidak boleh menjadi penguji 

mahasiswa yang bersangkutan demi menjaga obyektivitas; 

15. Sebelum menulis skripsi mahasiswa harus membuat proposal 

skripsi dengan lingkup  seperti yang diatur dalam Manual Kerja 

dan Panduan Penulisan Skripsi STKIP Pamane Talino; 

16. Panelis seminar proposal skripsi, terdiri dari tiga (3) pihak, yaitu: 

a. Ketua Pembahas adalah Ketua Jurusan / Program Studi atau 

dosen yang ditunjuk oleh Ketua Jurusan / Program Studi, ia 

mempunyai hak menguji dengan mengajukan pertanyaan 

sebagai Ketua; 

b. Satu (1) dosen pembahas dari program studi mahasiswa yang 

bersangkutan yang dipilih oleh Ketua Jurusan dengan 

persetujuan Wakil Ketua I; 

c. Dihadiri oleh dosen pembimbing skripsi sebagai pendamping 

mahasiswa dalam seminar proposal tetapi tidak memiliki hak 

bertanya namun diberi hak untuk membantu mahasiswa 

bimbingannya  

d. Di dalam hal Ketua Jurusan adalah dosen pembimbing skripsi 

mahasiswa yang bersangkutan; maka ia harus menunjuk 
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pengganti untuk menjadi Ketua Pembahas proposal; 

normalnya sekretaris Jurusan;  

17. Pembahasan proposal ujian skripsi dilaksanakan selama-lamanya 

75 menit dengan pembagian sebagai berikut: 

a. 5 menit doa dan pembukaan oleh Ketua Jurusan / Program 

Studi sebagai Ketua Panelis sekaligus salah satu penguji ex-

officio adalah notulis berita acara; 

b. 15 menit presentasi oleh mahasiswa penulis skripsi; 

c. 15 Menit penguji giliran pertama; 

d. 15 Menit penguji giliran kedua; 

e. 10 Menit untuk komentar pembimbing; 

f. 10 menit untuk menjawab pertanyaan mahasiswa lain yang 

menghadiri seminar pembahasan proposal skripsi; 

g. 5 Menit dari Kepala Jurusan / Program Studi atau yang 

menggantikan sekaligus penutup dan menyampaikan 

rekomendasi yang disarankan, diwajibkan dan direkomendasi 

panelis ujian. 

18. Nilai kelayakan dari no. 18 diambil rata-rata dari dua (2) pembahas 

yaitu no. 18 a dan 18 b dan apabila proposal mahasiswa 

dinyatakan tidak layak maka penulisan dan seminar proposal harus 

diulang kembali; 

19. Pembahasan proposal no. 18 bersifat terbuka untuk umum; kecuali 

mahasiswa yang bersangkutan meminta sebaliknya dengan alasan 

tertentu yang sifatnya berat, sehingga tiga (3) hari sebelum 

seminar tersebut Ketua Jurusan harus mengumumkannya kepada 

seluruh civitas academica di papan pengumuman resmi 

jurusan/program studi; 
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20. Ujian skripsi juga mempunyai komposisi panelis sebagaimana no. 

18 di atas meski dosen pembahas proposal dan penguji skripsi 

boleh berbeda personelnya;  

21. Seminar ujian skripsi bersifat tertutup untuk umum; 

22. Pembahasan proposal dan ujian skripsi dilaksanakan selama 90 

menit dengan pembagian sebagai berikut: 

a. 5 menit doa dan pembukaan oleh Ketua Jurusan/ Program 

Studi. Ketua panelis sekaligus salah satu penguji ex-officio 

adalah notulis berita acara; 

b. 25 menit presentasi oleh mahasiswa penulis skripsi; 

c. 20 Menit penguji giliran pertama; 

d. 20 Menit penguji giliran kedua; 

e. 10 Menit untuk komentar pembimbing; 

f. 10 Menit dari Kepala Jurusan/ Program Studi atau yang 

menggantikan sekaligus penutup dan menyampaikan 

rekomendasi yang disarankan, diwajibkan dan direkomendasi 

panelis ujian. 

23. Penilaian diberikan segera setelah berakhirnya ujian proposal 

skripsi dan ujian skripsi dan langsung diberitahukan kepada 

mahasiswa nilai dan kelulusan serta rekomendasi perbaikan yang 

diperlukan; 

24. Berita acara ujian skripsi ditandatangani oleh para panelis dan 

diserahkan kepada Wakil Ketua I untuk ditandatangani; 

25. Wakil Ketua I beserta Ketua Jurusan/ Program Studi 

menyampaikan berita acara yang sudah ditandatangani bersama 

untuk disahkan oleh Ketua; 
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26. Mahasiswa harus menyelesaikan seluruh kewajiban adminstrasi, 

termasuk perbaikan, yang dituntut sebagaimana direkomendasikan 

oleh para panelis dalam sidang; termasuk syarat administrasi, 

biaya, dll, apabila ada persetujuan untuk maju ujian skripsi dengan 

pengecualiaan Yayasan. 

 

Pasal 27  

Ijazah 

1. Mahasiswa yang telah lulus berhak memperoleh Ijazah; 

2. Ijazah ditandatangani oleh Ketua STKIP Pamane Talino dan Ketua 

Program Studi;  

3. Transkrip nilai ditandatangani hanya oleh Ketua Jurusan; 

4. Penyerahan Ijazah dilakukan pada Upacara Wisuda atau 

sesudahnya sesuai dengan situasi dan kondisi; 

5. Apabila pada saat wisuda ijazah belum selesai; maka ijazah 

diberikan paling lambat dua (2) minggu setelah wisuda, kecuali 

ada alasan lain yang obyektif dan berdasar; 

6. Ijazah diambil selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak Surat 

pemberitahuan pengambilan ijazah diterbitkan oleh BAAK. 

Apabila pengambilan ijazah dilakukan lebih dari 30 hari kerja akan 

dikenakan biaya penyimpanan sebesar Rp 10.000,-/hari. 
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Pasal 28  

Pemakaian Gelar Akademik 

1. Lulusan pendidikan akademik diberi hak untuk menggunakan 

gelar akademik dengan sebutan Sarjana Pendidikan; 

2. Gelar akademik program Diploma III disesuaikan dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

3. Gelar akademik atau sebutan professional yang diperoleh secara 

sah tidak dapat dicabut atau ditiadakan oleh siapapun; 

4. Gelar akademik dan professional dapat dicabut oleh Ketua STKIP 

Pamane Talino apabila ditemukan penyimpangan, kekeliruan, atau 

kesalahan dalam proses memperoleh gelar atau professional 

tersebut. Hal ini harus sepengetahuan dan atas persetujuan 

Yayasan. 

Pasal 29  

Upacara Akademik 

1. Seorang mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dan telah 

memenuhi syarat seperti tercantum pada Pasal 24. Syarat 

Yudisium berhak mengikuti upacara wisuda sarjana; 

2. Upacara Wisuda Sarjana STKIP Pamane Talino dilaksanakan satu 

kali dalam satu tahun akademik, atau sesuai dengan keputusan 

Ketua STKIP Pamane Talino; 
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Pasal 30  

Wisudawan Terbaik 

1. Wisudawan terbaik adalah lulusan dengan IPK yang tertinggi dan 

lama studi terpendek serta memenuhi persyaratan lainnya yang 

ditetapkan oleh Ketua 

2. Penentuan wisudawan terbaik diusulkan Ketua Program Studi dan 

diverifikasi oleh Wakil Ketua I 

3. Wisudawan terbaik ditetapkan oleh Ketua melalui surat keputusan 

setelah mendapatkan hasil verifikasi dari Wakil Ketua I 

4. Ketentuan lebih lanjut tentang wisudawan terbaik diatur dalam 

Keputusan Ketua STKIP Pamane Talino  
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BAB VI.  

HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA 

Pasal 31  

Hak Mahasiswa  

1. Mahasiswa mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan yang 

memadai, mencerdaskan, berkualitas dan bersifat integral di dalam 

kehidupan mereka untuk menjadi terampil dan ahli di lembaga ini. 

Maka dari itu mahasiswa berhak: 

2. Menuntut pendidikan yang berkualitas dalam arti seluas-luasnya 

dari STKIP Pamane Talino; termasuk keahlian dan ketrampilan; 

sesuai dengan bidang program studi dan kurikulum yang sudah 

diprogramkan lembaga;  

3. Menuntut tenaga akademik untuk disipilin, berkualitas, profesional 

dan ahli di bidangnya untuk mendidik mereka. Hak ini ditunjukkan 

saat mahasiswa mengevaluasi tenaga akademis setiap akhir 

semester untuk memberikan masukan, koreksi dan usul kepada 

tenaga akademis; dan tidak menutup kemungkinan demosi dan 

pergantian tenaga akademis bila dianggap sangat bermasalah baik 

di bidang pengajaran maupun integritasnya dan terbukti secara 

obyektif kebenarannya. Hasil evaluasi ini terintegrasi dengan 

aturan kepegawaian yang tertera di dalam Statuta ini;  

4. Memiliki hak untuk dibimbing secara intensif, terutama saat 

penulisan karya tulis ilmiah akhir sebagai syarat kelulusan. Hak 

untuk dibimbing ini termasuk untuk diperlakukan dengan adil, 

diarahkan/dididik dan dengan batas sopan santun dan kesusilaan 

sesuai norma yang berlaku;  
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5. Menuntut pelayanan dari seluruh tenaga non-akademik sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku dan diperlakukan sebagai subyek 

dewasa dan matang serta selayaknya sebagai peserta didik; 

6. Membentuk organisasi kemahasiswaan dan melaksanakan kegiatan 

di luar jam akademis yang bertujuan membangun kecintaan 

kepada bangsa dan negara, kehidupan dan mengembangkan 

karakter dan kepribadian serta jiwa kepemimpinan mereka serta 

persiapan ke arah masa depan (karir). Organisasi kemahasiswaan 

dan kegiatan ini dikoordinasikan oleh Wakil Ketua III;  

7. Melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai 

dengan Tridharma Perguruan Tinggi terutama di bawah koordinasi 

Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan; 

8. Menyampikan pendapat, kritikan dan usulan di dalam kerangka: 1) 

bagian integral dari lembaga, 2) insan intelektual, 3) komunitas 

disipilin ilmu, dan 4) bagian dari masyarakat sesuai dengan norma 

umum etika, Statuta dan UU;  

9. Mengajukan gugatan apabila dapat menunjukkan bukti otentik 

secara obyektif atas perlakukan ketidakadilan yang di alaminya, 

dan merugikan proses belajar mengajar (misalnya nilai dikurangi 

tanpa sebab, keterlambatan ujian skripsi akibat pembimbing, dll); 

10. Mengajukan pergantian dosen pembimbing skripsi apabila secara 

obyektif bila pembimbing dinilai merugikan dan menghambat 

penyelesaian skripsi, sehingga dosen yang sudah bukan menjadi 

Pembimbing tidak diijinkan menjadi penguji mahasiswa yang 

bersangkutan. 
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Pasal 32  

Kewajiban Mahasiswa 

Seluruh Mahasiwa tanpa kecuali memiliki berkewajiban sebagai 

berikut: 

1. Memelihara STKIP Pamane Talino dengan sungguh sungguh 

sebagai lembaga akademik dan intelektual, dan bertindak sebagai 

insan pendidikan (peserta didik) dan insan komunitas 

ilmu/akademis; 

2. Menjaga bonafide dan nama baik serta kehormatan STKIP Pamane 

Talino; 

3. Menjaga disiplin, ketenangan dan kedamaian di lingkungan 

Kampus dan tempat pelaksanaan kegiatan STKIP Pamane Talino;  

4. Mengikuti dengan disiplin dan matang semua proses pendidikan di 

STKIP Pamane Talino (kurikulum dan program yang ditawarkan 

sejak semula) sesuai dengan UU Pendidikan Republik Indonesia 

dan norma Statuta; 

5. Melunasi kewajiban finansial (keuangan) sebagaimana yang 

ditetapkan oleh lembaga; 

6. Menerima sanksi apabila terbukti bersalah secara obyektif, 

termasuk demosi (pemberhentian); 

7. Tidak melakukan kekerasan fisik (apalagi yang membahayakan 

kehidupan), rasisme, radikalisme, premanisme, narkoba, pelecehan 

seksual dan skandal moral publik;  

8. Terlibat dalam politik praktis sebagai warga negara; tetapi dilarang 

menjalankan politik praktis dengan mengatasnamakan STKIP 

Pamane Talino atau unit kegiatan mahasiswa. Demikian juga 

mahasiswa dilarang membawa politik partisan dan 
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mengkampanyekan politik partisan secara publik dan terorganisir 

(misal: pengerahan massa) ke dalam lingkungan kampus dan 

seluruh tempat pelaksanaan kegiatan STKIP Pamane Talino. 

9. Melakukan evaluasi terhadap tenaga pendidikan dan kependidikan 

dengan mengisi formulir Key Performance Index (KPI) sekali 

dalam satu tahun akademik pada setiap akhir semester genap. 

Pasal 33  

Cuti Mahasiswa 

1. Yang disebut dengan cuti akademik adalah “berhentinya kegiatan 

akademik mahasiswa untuk sementara dikarenakan permohonan 

dari mahasiswa yang bersangkutan” 

2. Seorang mahasiswa berhak cuti selama-lamanya 4 (empat) 

semester, baik berturut-turut atau bergantian (consecutively or 

alternately) 

3. Mahasiswa mengajukan permohonan cuti secara tertulis 

menggunakan formulir pengajuan cuti akademik dengan 

mencantumkan alasan yang jelas, tanggal awal cuti dan tanggal 

akhir cuti; 

4. Permohonan cuti yang telah terisi lengkap diajukan kepada Ketua 

Jurusan/Program Studi masing-masing, selambat-lambatnya 2 

(dua) minggu sebelum hari pertama tanggal cuti yang diinginkan; 

5. Ketua Jurusan/Program Studi mendiskusikan permohonan cuti 

tersebut dengan mahasiswa bersangkutan, dan diskusi itu dicatat 

dalam notulen yang harus ditandatangani mahasiswa pemohon 

cuti. Notulen itu merupakan dokumen bagi STKIP Paman Talino 

untuk menghindari tuntutan mahasiswa/orang tua/wali/masyarakat 

di kemudian hari; 
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6. Sebelum menyetujui atau menolak permohonan cuti, Ketua 

Jurusan/Program Studi harus berkonsultasi dan atau meminta 

persetujuan tertulis dari Wakil Ketua I, II dan III, yang dibuktikan 

dengan catatan dan tanda tangan Wakil Ketua I, II dan III pada 

formulir permohonan cuti; 

7. Pengabulan atau penolakan permohonan cuti diberikan oleh Ketua 

Jurusan/Program Studi secara tertulis dan mahasiswa yang 

bersangkutan harus menandatangani tanda terima surat pengabulan 

atau penolakan cuti pada buku ekspedisi; 

8. Batas akhir masa cuti harus sesuai dengan surat permohonan cuti, 

dan mahasiswa yang bersangkutan harus kembali masuk kuliah  

pada pembukaan semester atau tahun akademik 

9. Ketua Jurusan/Program Studi harus membantu mahasiswa yang 

kembali dari cuti dan masuk di tengah tahun perkuliahan dalam 

menentukan mata kuliah yang dapat ditempuh dan tidak 

mengandaikan kelulusan matakuliah sebelumnya; 

10. Setiap mahasiswa yang cuti harus tetap membayar uang 

pendaftaran ulang pada setiap awal semester sebagai ungkapan 

bahwa ia masih berstatus mahasiswa STKIP Pamane Talino 

11. Selama cuti, mahasiswa yang bersangkutan masih berstatus 

mahasiswa STKIP Pamane Talino dan tetap wajib menjaga nama 

baik almamaternya, dan segala efek sipil dan hukum selama cuti 

bukan tanggung jawab STKIP Pamane Talino; 
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BAB VII.  

Sanksi dan Demosi 

Pasal 34  

Sanksi Kepada Mahasiswa 

1. Sebagai peserta didik maka setiap mahasiswa wajib menyadari 

akan tanggung jawab perbuatannya dan tidak dapat menghindar 

dari tanggung jawab atas apa yang dilakukan. Maka kesediaan 

menerima sanksi juga bagian dari proses pendidikan; 

2. Kematangan dan keberhasilan seorang manusia adalah integral dan 

bukan hanya prestasi akademis; maka peserta didik harus sadar 

sejak awal; 

3. Sanksi kepada mahasiswa bukan dalam bentuk (kekerasan) fisik; 

tetapi berupa serangkaian kegiatan yang mendidik proses 

pembangunan manusia ke arah integritas keseluruhan dimensi 

kemanusiaan; 

4. Sanksi tidak boleh bersifat subyektif; melainkan harus memiliki 

alasan obyektif; 

5. Sanksi tidak boleh diberikan dalam bentuk pengurangan prestasi 

dan pencapaian akademis (misal: nilai ujian dan kelulusan). Maka 

dari itu jenis-jenis sanksi sebagaimana tertera di bawah ini harus 

dibedakan;  

6. Sanksi dapat terjadi karena: (a) alasan akademis, (b) adminstratif 

dan (c) sikap dan perilaku; 

7. Sanksi akademik menyangkut:  

a. Plagiarism dan atau mencontek saat mengikuti ujian; 
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b. Absensi melebihi batas yang diijinkan; 

c. Sengaja memalsukan tanda tangan dosen dan atau tenaga 

kependidikan; 

d. Kegagalan di dalam ujian atau ulangan atau tes; 

e. Tidak mengerjakan kewajiban perkuliahan lainnya yang 

dituntut; 

f. Tidak mengikuti program sebagai bagian dari kelulusan yaitu 

PPL/KKN; 

g. Tidak menyelesaikan karya tulis akhir yang dituntut untuk 

kelulusan (skripsi) atau tidak lulus ujian skripsi; 

h. Melebihi batas jangka waktu kuliah yang ditentukan 

(maksimal 14 semester). 

8. Sanksi adminstratif meliputi: 

a. Tidak melakukan kewajiban administratif sebagaimana yang 

dituntut dan ditetapkan oleh STKIP Pamane Talino; 

b. Tidak menyelesaikan kewajiban finansial sebagaimana dituntut 

dan disyaratkan  

c. Tanpa ijin resmi tidak mengikuti perkuliahan, kegiatan STKIP 

Pamane Talino yang resmi, dan atau tidak menghadiri kuliah 

di dalam jangka waktu lama tanpa pemberitahuan. 

9. Sanksi sikap dan perilaku meliputi: 

a. Tidak menjaga kedamaian dan ketertiban di dalam kampus dan 

perkuliahan; 

b. Ucapan kasar, amoral dan menfitnah dan rasis; 

c. Tidak sopan dan tidak hormat kepada dosen dan karyawan 

STKIP Pamane Talino; 
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d. Indisipliner; 

e. Insubordinasi;   

f. Perkelahian dan kekerasan fisik; apalagi terhadap dosen dan 

tenaga non akademik STKIP Pamane Talino;  

g. Sengaja menyebarkan kebencian dan konflik di STKIP 

Pamane Talino;  

h. Imoralitas dan melanggar kaidah sopan santun dan etika; 

i. Mabuk, miras, narkoba dan perjudian di dalam dan di luar 

lingkungan kampus. 

10. Sanksi dapat berupa teguran keras, penerbitan surat peringatan 

yang harus diketahui dan ditandatangani oleh orang tua/wali dan 

mahasiswa serta demosi (dikeluarkan dengan tidak hormat);  

11. Mahasiswa berhak membela diri dengan menunjukkan berbagai 

bukti obyektif, namun apabila kesalahan itu tetap terbukti maka 

sanksi sebagaimana dipaparkan  pada no. 11 tetap diberlakukan; 

12. Pihak yang menyelidiki dan mengadili serta menjatuhkan sanksi 

sebagaimana dikatakan di atas adalah Ketua Jurusan/ Program 

Studi. Hasilnya dilaporkan kepada  Wakil Ketua I dan Ketua 

STKIP Pamane Talino untuk akhirnya menjatuhkan sanksi dan 

dengan sepengetahuan Yayasan; 

13. Di dalam menjalankan tugas no. 13 jika harus diadakan sidang 

maka mekanisme sidang adalah sebagai berikut: 

a. Kepala Jurusan/ Program Studi harus memilih dua (2) dosen di 

program studi tempat belajar mahasiswa yang dianggap 

melanggar dan perlu dikenai sanksi; 
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b. Kasus atau kesalahannya dipresentasikan oleh yang 

mengetahui dengan jelas permasalahannya lengkap dengan 

bukti-bukti nya yang otentik; 

c. Mahasiswa dipanggil hadir dan diberikan kesempatan untuk 

membuktikan diri; 

d. Keputusan sidang mahasiswa berikut sanksi dan prosesus 

(notulen) diberikan kepada Wakil Ketua I untuk dipelajari 

segera; 

e. Wakil Ketua I dan Ketua menentukan sikap dan keputusan dan 

dengan sepengetahuan Yayasan; 

f. Bila dianggap perlu, berkas putusan atas suatu sanksi dalam 

bentuk tertulis ditandatangani oleh mahasiswa yang 

bersangkutan dan oleh orang tua atau walinya.  

14. Apabila mahasiswa merasa tidak puas dan diperlakukan tidak adil 

mereka boleh melakukan banding di Yayasan Landak Bersatu. 

Keputusan Yayasan bersifat final dan mengikat; 

15. Yayasan Landak Bersatu memiliki hak penuh dan eksklusif untuk 

menunjuk anggota di dalam sidang banding. 

Pasal 35  

Demosi atau Pemberhentian 

Demosi atau pemberhentian terhadap mahasiswa terjadi apabila: 

1. Alasan akademik yang diatur di dalam UU, termasuk melakukan 

plagiarism dan atau nyontek saat mengikuti ujian; 

2. Melawan keutuhan dan kesatuan NKRI (anti nasionalisme) dan 

menyebarkan paham yang dilarang hidup di NKRI (mis. 

Komunisme dan radikalisme); 
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3. Secara terbuka menyebarkan ajaran sesat berlatar belakang agama 

apapun juga. Dalam hal ini konsultasi dengan lembaga keagamaan 

dibutuhkan sebagai pertimbangan keahlian dan pengetahuan; 

4. Secara terbuka dan terstruktur menyebarkan paham radikalisme 

dan kebencian atas nama SARA;  

5. Melakukan pelecahan seksual; 

6. Terbukti mengkonsumsi dan mengedarkan narkoba baik di dalam 

kampus maupun di luar kampus; 

7. Mempraktekkan premanisme; 

8. Politik partisan secara terbuka dan mengkampanyekan secara 

terbuka bahkan membawa nama lembaga (termasuk menggunakan 

atribut kampus: pakaian seragam, topi, dll.) untuk tujuan politik 

partisan dan dilakukan berulang kali seetelah diberikan peringatan 

tertulis; 

9. Kekerasan fisik yang berulang-ulang kepada sesama maupun 

kepada tenaga pendidik dan administrasi setelah diberikan 

peringatan tertulis; 

10. Indisipliner yang terjadi berulang-ulang dan sudah diberi 

peringatan secara tertulis; 

11. Tidak memenuhi kewajiban administrasi dan keuangan tanpa 

alasan obyektif dan wajar serta tanpa usaha untuk memenuhinya;   

12. Sanksi yang membuat seseorang terkena efek sipil (hukum sipil) 

akan dibebankan kepada si pelaku dan bukan lembaga. 

 


