


TUJUAN 
Menumbuhkan kesadaran dan pemahaman mahasiswa 
akan: 

1. Kebudayaan, nilai dan etika 

2. Kebudayaan kampus perguruan tinggi dan etika 
keilmuan 

3. Aturan-aturan yang berlaku di perguruan tinggi 
yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mahasiwa 



Nilai (norma, anggapan): Konsep abstrak dalam diri 
manusia mengenai apa yang dianggap baik, benar, 
indah. 

 

Budaya: Adat istiadat atau perilaku sehari-hari manusia 
dalam berinteraksi dengan lingkungannya 

 

Etika: tata krama atau pengaturan perilaku terkait 
dengan ahlak, hak dan kewajiban 



 



Budaya Kampus 
Perilaku dalam berinteraksi dengan lingkungan kampus 

1. Budaya Akademik 

2. Budaya Intelek 

3. Budaya Kritis 

4. Budaya Inovatif 

5. Budaya Teknologi 

6. Budaya Bersih 



ETIKA KAMPUS 
 Etika Kehidupan Kampus adalah suatu pandangan 

tentang nilai-nilai dan norma-norma moral yang 

melahirkan tata krama, sopan santun, susila atau etiket. 

 Merupakan serangkaian ketentuan pada peraturan 

yang disepakati bersama  

 Mengatur tingkah laku setiap warga kampus, 

(dosen, karyawan dan mahasiswa) baik secara tertulis 

(kode etik) maupun tidak tertulis agar dapat digunakan 

sebagai pedoman dalam setiap tindakan di dalam 

maupun di luar kampus. 

 



Bentuk Dan Jenis Etika Kehidupan Kampus, 

meliputi:  

1.Perkuliahan 

a)Dosen dan mahasiswa harus datang tepat 

waktu, sesuai dengan tempat, hari/waktu, 

dan jam yang telah ditentukan.  

b)Toleransi keterlambatan masing-masing 

adalah 10 menit dalam arti apabila dosen 

terlambat, mahasiswa berhak meninggalkan 

ruang kuliah dan absensi terus jalan, 

sebaliknya jika mahasiswa terlambat 10 menit 

tidak diperkenankan masuk ruangan. 



2. Absen dosen dan Mahasiswa 

a)Dosen dan mahasiswa harus memenuhi 

minimal 80% dari ketentuan kuliah.  

b)Apabila mahasiswa titip absen, maka kedua 

mahasiswa yang bersangkutan dikenakan sanksi 
akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

  

 



3. Menyontek dan kerjasama dalam rangka 

evaluasi terhadap kegiatan proses belajar 

mengajar. 

a) Dilarang bekerjasama satu sama lain, 

menyontek atau ngerpek (melihat buku) 

ataupun bentuk kecurangan lainnya. 

b) Apabila ini terjadi maka, mahasiswa yang 

bersangkutan langsung dikenakan sanksi 

berupa dikeluarkan dari ruang ujian dan 

dianggap tidak pernah mengikuti ujian. 

 



4. Busana Kampus untuk warga kampus 

(Dosen, Mahasiswa dan Karyawan) 

 

a) Sopan, menutupi aurat dan terkesan rapi.  

b) Tidak diperkenankan memakai kaos 

oblong 

c) Bagi wanita tidak diperkenankan memakai 

kaos ketat. 

d) Tidak boleh merokok dilingkungan kampus. 



5. Alas Kaki/Sepatu  

 Bagi dosen, mahasiswa maupun karyawan 

dalam acara-acara yang sifatnya formal 

(bekerja, kuliah) diwajibkan memakai sepatu. 

 

6. Rambut dan Tata Rias Rambut 

a)Tertata rapi dan tidak awut-awutan. 

b)Tatarias wajah yang berlebihan, tidak 

disarankan bagi mahasiswa yang sedang 

kuliah, terkecuali dalam acara - acara resmi 

(wisuda atau acara kepanitiaan lainnya). 



7. Penggunaan Bahasa Indonesia yang Baik dan 

Benar.  

Dalam interaksi keilmuan dan keseharian 

diwajibkan bagi seluruh warga kampus untuk 
memakai Bahasa Indonesia yang baik dan 

benar. 

 



8. Cara menghubungi dan mengirim Pesan Singkat kepada 
Dosen 

Mengirim Pesan Singkat kepada Dosen 

Jam Mengirim Pesan Singkat adalah Jam Kerja 

a)Menuliskan salam di awal pesan 

b)menuliskan identitas anda 

c)menuliskan  keperluan anda dengan jelas 

d)menuliskan kata terima kasih di akhir 

 Menghubungi /menelefon Dosen 

a)Membuat ijin terlebih dahulu melalui SMS 

b)Mengucapkan salam  

c)Menyebutkan Identitas anda 

d)Menjelaskan keperluan anda dengan singkat dan jelas 

e)Mengucapkan kata terima kasih di akhir 



9. Etika Kebebasan Mimbar dan Tanggung 
Jawab Kampus. 

a) Kebebasan mimbar adalah sebagai wahana 
dan saluran bagi pengembangan kreativitas 
sesuai dengan nuansa Reformasi, harus 
senantiasa ditumbuh kembangkan.  

b) Harus sesuai dengan eksistensi kampus itu 
sendiri sebagai lembaga intelektual dan 
kultural.  

c) Dilandasi oleh norma - norma yang berlaku, 
bermoral dan mempunyai sikap etis. 

 



TATA TERTIB KEHIDUPAN KAMPUS 
FIK UM  

Civitas akademika FIK-UM, terdiri dari: 

a.Tenaga Akademik, yaitu tenaga pengajar dan 

tenaga peneliti. 

b.Tenaga Administrasi, yaitu tenaga teknisi dan 

tenaga administrasi umum. 

c.Mahasiswa adalah mahasiswa FIK-UM yang 

terdaftar serta memiliki kartu mahasiswa yang berlaku 

pada tahun akademik tertentu. 

 



Tri Dharma Perguruan Tinggi terdiri dari: 

a.Pendidikan Ilmiah 

b.Penelitian Ilmiah 

c.Pengabdian Ilmiah Kepada Masyarakat 

 



Hak Dan Kewajiban Mahasiswa  

FIK-UM 

Hak Mahasiswa 

1.Memperoleh pendidikan dan pengajaran 

yang diselenggarakan oleh FIK-UM. 

2.Mengikuti setiap kegiatan baik yang bersifat 

intra kurikuler, ko-kurikuler maupun 

ekstrakurikuler serta menggunakan sarana dan 

fasilitas yang tersedia menurut cara-cara dan 

ketentuan yang berlaku. 



Kewajiban Mahasiswa 

a.Mengembangkan diri sesuai dengan bidang 

studi yang dituntutnya. 

b.Mengembangkan tata kehidupan kampus 

sebagai masyarakat ilmiah sesuai dengan etika 

dan tata tertib di FIK-UM, serta norma dan adat 

istiadat yang berlaku. 

c.Menjaga nama baik dan keutuhan civitas 

akademika. 

 



d. Secara aktif berperan serta dalam setiap 

program intra kurikuler, kokurikuler maupun 

ekstra kurikuler menurut cara-cara dan 

ketentuan yang berlaku 

e. Selalu bersikap ksatria, sopan, berbudi luhur 

dan taat serta tunduk pada norma - norma 

yang berlaku di FIK-UM.  

f. Menjalankan kehidupan akademik secara 

terhormat dan bersusila sesuai dengan 

etika dan tata tertib kampus. 

 



g. Menghormati dosen, karyawan dan sesama 

mahasiswa sesuai dengan etika dan tata 

tertib yang berlaku di lingkungan kampus 

FIK-UM 

h. Ikut memelihara sarana dan prasarana 

pendidikan serta bertanggung jawab atas 

kerusakan sarana dan prasarana yang 

diakibatkan dari kesalahan mahasiswa 

yang bersangkutan 

i.  Melakukan daftar ulang setiap tahun 

akademik menurut cara-cara dan 

ketentuan yang berlaku. 

 



PELANGGARAN 
1. Mahasiswa dilarang melakukan tindakan 

atau ucapan yang dapat menurunkan 

martabat atau wibawa almamater. 

2. Mahasiswa dilarang bertindak diluar batas 

kewenangan yang telah diatur dan 

ditetapkan oleh FIK-UM. 

3. Mahasiswa dilarang melakukan hal-hal 

yang dapat mengancam keutuhan 

tricivitas akademika. 

 



4. Mahasiswa dilarang melakukan hal-hal 

yang dapat menyebabkan terganggunya 

kegiatan proses pendidikan di FIK-UM 

5. Mahasiswa dilarang meninggalkan dan 

melakukan kegiatan diluar kampus yang 

mengatas namakan FIK-UM tanpa 

sepengetahuan dan ijin yang syah dari  

Dekanat. 

6. Mahasiswa dilarang melakukan 

pelanggaran disiplin. 

 



BIMBINGAN KONSELING (BK) 

adalah proses pemberian bantuan secara 

sistematis dan intensif kepada 

mahasiswa dalam rangka 

pengembangan pribadi, sosial, studi dan 

kariernya demi masa depannya yang 

dilakukan oleh dosen yang bertugas 

khusus.  



Tujuan Membantu mahasiswa dalam : 

a.Mewujudkan potensi dirinya secara optimal, baik untuk 

kepentingan dirinya maupun masyarakat 

b.Menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan secara 

konstruktif. 

c.Memecahkan persoalan yang dihadapinya sacara 

realistis. 

d.Mengambil keputusan mengenai berbagai pilihan 

secara rasional. 

e.Melaksanakan keputusan secara konkrit dan 

bertanggung jawab atas keputusan yang ditetapkan. 

f.Menyusun rencana untuk masa depan yang lebih baik. 



PENASEHAT AKADEMIK (PA) 

Adalah dosen yang memberikan bantuan 

berupa nasehat akademik kepada 

mahasiswa, sesuai dengan 

program studinya berdasarkan 

kemampuan yang ada, sehingga 

program studinya selesai dengan 

baik dan tepat waktu. 
 

 



Tugas Penasehat Akademik bertugas : 

a.Memberikan informasi tentang pemanfaatan 

sarana dan prasarana penunjang bagi kegiatan 

akademik dan non akademik. 

b.Membantu mahasiswa dalam mengatasi masalah-

masalah akademik. 

c.Membantu mahasiswa dalam mengembangkan 

sikap dan belajar yang baik sehingga tumbuh 

kemandirian belajar sebagai seorang ahli. 

d.Memberi rekomendasi tentang tingkat keberhasilan 

belajar mahasiswa untuk keperluan tertentu. 

 



e. Membantu mahasiswa  dalam mengembangkan 

kepribadiannya  menuju terwujudnya manusia 

Indonesia seutuhnya yang berwawasan, berpikir 

dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai agama, 

Pancasila, adat dan lain-lain. 

f. Membantu mahasiswa mengembangkan 

wawasan belajar keilmuan secara mandiri 

sepanjang hayat. 

g. Memberi peringatan terhadap mahasiswa yang 

IP-nya selama 2 (dua) semester berturut-turut 

kurang dari 2 (dua) dan sks yang dicapai kurang 

dari 24 sks. 

 
 



Pada saat registrasi akademik, PA 

berkewajiban melaksanakan tugasnya 

dengan kegiatan antara lain : 

a.Memproses pengisian KRS dan bertanggung 

jawab atas kebenaran isinya. 

b.Menetapkan kebenaran jumlah kredit yang 

boleh diambil mahasiswa dalam semester 

yang bersangkutan dengan memperhatikan 

peraturan yang berlaku. 



c. Meneliti dan memberi persetujuan 

terhadap rencana studi semester yang 

disusun oleh mahasiswa dalam KRS. 

d. Pada saat memutuskan jumlah beban 

studi PA wajib memberikan penjelasan 

secukupnya atas keputusan tersebut agar 

mahasiswa dapat menyadari dan 

menerima putusan tersebut dengan penuh 

pengertian 

 




