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untuk itu sumbangan pemikiran dan masukan dari semua pihak sangat kami harapkan, 

agar dimasa yang akan datang Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan ini lebih baik. 
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Semoga buku ini menjadi bermanfaat untuk kita semua. Amin. 

 

Lhokseumawe, 4 Agustus 2018 

Penanggung Jawab 

Pembantu Ketua Bidang Akademik 

 

 

Hadi Iskandar, S.H., M.H 

NIK. 133015-240283-02 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



DAFTAR ISI 

 

Hal 

Kata Pengantar  .....................................................................................................................   i 

Sambutan Ketua STIA Nasional Lhokseumawe  ..................................................................  ii 

Tim Penyusun Buku Akademik STIA Nasional ...................................................................  iii 

 

BAB I. PENDAHULUAN  ...................................................................................................  1 

1. Sejarah STIA Nasional Lhokseumawe  .......................................................................  1 

2. Visi, Misi dan Tujuan STIA Nasional  ........................................................................  2 

 

BAB II . SISTEM PEREKRUTAN DAN SELEKSI 

CALON MAHASISWA  .......................................................................................  4 

 

BAB III. SISTEM PENDIDIKAN .......................................................................................  5 

A. Pengantar  ....................................................................................................................  5 

B. Tujuan Pendidikan  ......................................................................................................  5 

C. Pengertian Sistem Kredit Semester (SKS)  ..................................................................  6 

D. Beban Belajar dan Beban Studi Semester  ...................................................................  10 

E. Beban Mengajar Dosen  ...............................................................................................  11 

F. Penasehat Akademik  ...................................................................................................  12 

G. Pembimbing  ................................................................................................................  12 

 

BAB IV. ADMINISTRASI AKADEMIK  ...........................................................................  13 

A. Mahasiswa Baru   .........................................................................................................  13 

B. Mahasiswa Lama  ........................................................................................................  13 

C. Mahasiswa Terlambat dan Terputus  ...........................................................................  14 

D. Perpindahan Mahasiswa dari Universitas/Institut Lain  

Ke STIA Nasional Lhokseumawe  ..............................................................................  14 

E. Mahasiswa Cuti Akademik  .........................................................................................  16 

F. Mahasiswa Putus Studi  ...............................................................................................  17 

 

BAB V. PERATURAN AKADEMIK  .................................................................................  18 

A. Penentuan Beban Studi dan Pengisian Kartu  

Rencana Studi  .............................................................................................................  18 



B. Mata Kuliah  ................................................................................................................  19 

C. Pelaksanaan Kuliah  .....................................................................................................  20 

D. Pelaksanaan Praktikum  ...............................................................................................  21 

E. Pelaksanaan Tugas Akademik Lainnya  ......................................................................  21 

F. Ujian Semester  ............................................................................................................  21 

G. Penilaian Ujian Semester dan Indeks Prestasi  ............................................................  22 

H. Semester Pendek  .........................................................................................................  25 

I. Kuliah Pengabdian Masyarakat  ..................................................................................  25 

J. Tugas Akhir  ................................................................................................................  25 

K. Ujian Sarjana  ...............................................................................................................  27 

L. Pengurusan Ijazah   ......................................................................................................  30 

M. Tugas dan Tanggung Jawab Dosen  .............................................................................  31 

N. Sanksi Akademik dan Sanksi Administratif  ...............................................................  34 

 

BAB VI. KEMAHASISWAAN  ..........................................................................................  37 

A. Lembaga Kemahasiswaan  .......................................................................................  37 

B. Alumni  ....................................................................................................................  41 

C. Pembiayaan  .............................................................................................................  41 

 

BAB VII. TATA TERTIB  ...................................................................................................  42 

A. Tata Tertib Umum dan Kewajiban ..........................................................................  42 

B. Tata Tertib Perkuliahan dan Praktikum  ..................................................................  43 

C. Tata Tertib Ujian (UTS dan UAS)  ..........................................................................  43 

D. Tata Tertib Ujian Sarjana  ........................................................................................  44 

E. Hak dan Kewajiban  .................................................................................................  44 

F. Tata Krama Pergaulan dan Tanggung Jawab  ..........................................................  46 

G. Peraturan Tambahan  ...............................................................................................  47 

H. Ketentuan Tambahan  ..............................................................................................  47 

I. Pelanggaran Tata Tertib  ..........................................................................................  47 

J. Sanksi  ......................................................................................................................  48 

K. Tim Pengendali Mutu  .............................................................................................  49 

 

LAMPIRAN  

 

 



ii 
 

SAMBUTAN KETUA STIA 

NASIONAL LHOKSEUMAWE 

 
 

Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT yang telah memperkenankan kita untuk 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Sejarah Singkat Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi  

 

Cikal bakal berdirinya Prodi Ilmu Adminsitrasi Negara berawal dari didirikannya 

Sekolah Tinggi Ilmu Adminstrasi (STIA) Nasional Lhokseumawe yang dimulai dengan 

pendirian Yayasan Pendidikan Amanat Bangsa dengan Akte Notaris Nomor 76 tanggal 

30 November 1998, pejabat yang mengeluarkan Bukhari Muhammad, S.H. Pada tahun 

2002 yayasan mengajukan proposal pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) 

Nasional Lhokseumawe ke Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta dengan 2 (dua) 

program studi yaitu Ilmu Administrasi Negara dan Administrasi Niaga 

 

Pada tanggal 13 Mei 2002 dikeluarkannya izin pertama sekali pendirian Sekolah Tinggi 

Ilmu Adminstrasi (STIA) Nasional Lhokseumawe dengan dua Program Studi. Dengan 

kondisi daerah terus menerus dilanda konflik pada saat itu, maka penyelenggaraan 

pendidikan tidak dapat berjalan lancar. Dari 2 (dua) Program Studi tersebut hanya 

Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang dapat berjalan dan diminati oleh 

mahasiswa. Sehingga Prodi Ilmu Administrasi Negara merupakan satu-satunya Prodi di 

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Nasional Lhokseumawe. 

 

Pada Tahun 2004 diajukan Permohonan Perpanjangan Izin Operasional STIA Nasional 

ke Menteri Pendidikan Nasional melalui Dikti di Jakarta. Pada Tanggal 24 November 

2004 keluar Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan dengan Nomor 

4504/D/T/2004. STIA (Nasional) telah melakukan perpanjangan izin ketiga pada 

tanggal 24 November 2008 dengan Nomor 3300/D/T/2008 dan juga telah mengajukan 

perpanjangan izin ke empat yang dibuktikan dengan hasil Akreditasi yang dikeluarkan 

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) berdasarkan SK BAN-PT No. 

483/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014 pada tanggal 29 Desember 2014 

 

STIA Nasional menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkaitan dengan 

penyebarluasan pengetahuan dan konsep-konsep keilmuan sehingga menghasilkan 

lulusan yang memiliki kepedulian dan keahlian untuk mengatasi permasalahan yang ada 
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dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat berkualitas, menguasai bidang/kajian 

administrasi pembangunan dan kebijakan publik yang berfikir dan bertindak edukatif, 

profesional, bertanggung jawab, jujur dan mempunyai dedikasi tinggi serta memihak 

pada kepentingan publik.  

 

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Nasional saat ini telah memiliki status 

terakreditasi B dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) sejak 

tanggal 29 Desember 2014. Hal ini tertuang dalam SK BAN-PT No. 483/SK/BAN-

PT/Akred/S/XII/2014. 

 

2. Visi, Misi dan Tujuan STIA Nasional 

Visi  

Menjadi perguruan Tinggi yang kreatif dan inovatif pada tahun 2025 dalam 

pengembangan Ilmu Administrasi Negara yang berorientasi pada analisis dan 

aplikatif dalam pembangunan daerah dan nasional. 

 

Misi  

a. Menyelenggarakan pendidikan Ilmu Administrasi Negara yang berkualitas 

tinggi sesuai dengan perkembangan keilmuannya serta dapat menghasilkan 

lulusan yang memiliki keahlian dan keterampilan serta sikap profesional dan 

etika yang bermutu tinggi dalam pengabdian kepada masyarakat.  

b. Melakukan penelitian secara kontinyu atau berkesinambungan dalam 

pengembangan ilmu dan teknologi informasi yang berkaitan dengan ilmu 

administrasi negara yang dapat memberikan kontribusi bagi pemamfaatan 

masyarakat. 

c. Melaksanakan pengabdian yang berkontribusi pada masyarakat dalam bentuk 

penyuluhan, konsultasi sesuai dengan profesi baik kepada pemerintah maupun 

swasta, guna memecahkan dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul 

dalam masyarakat, sehingga dapat memberikan kontribusi pada pembangunan 

masyarakat, baik sosial, budaya dan ekonomi. 
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Tujuan  

a. Menghasilkan sarjana yang menguasai ilmu tentang kemasyarkatan di 

bidang Ilmu Administrasi Negara yang memiliki keahlian dan keterampilan 

serta sikap profesional . 

b. Menghasilkan sarjana Ilmu Administrasi Negara yang mampu melayani 

publik (masyarakat umum) dan sanggup mengimplimentasikan ilmunya 

dalam rangka melayani masyarakat dalam berbagai aktifitas. 
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BAB II 

SISTEM REKRUTMEN DAN SELEKSI CALON MAHASISWA 

 

1. Sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa 

Penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi 

(STIA) Nasional Lhokseumawe dengan sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru 

dilakukan terpusat di Kampus STIA, melalui: SMPTS (Seleksi Masuk Perguruan 

Tinggi Swasta) yaitu penerimaan mahasiswa baru harus memenuhi prinsip adil dan 

tidak diskriminatif dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, umur, 

kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi calon mahasiswa dengan tetap 

memperhatikan potensi calon mahasiswa dan kekhususan Prodi Ilmu Administrasi 

Negara Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Nasional Lhokseumawe. SMPTS ini 

ditempuh melalui mekanisme selektif berdasarkan ujian tertulis, jika sudah lulus 

mahasiswa bersangkutan harus registrasi.  

 

Persyaratan untuk dapat diterima menjadi mahasiswa pada Prodi Administrasi 

NegaraSekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Nasional Lhokseumawe 

diantaranya sebagai berikut: 1) lulusan SMA/MAN/SMK/sederajat, 2) Menyerahkan 

Ijazah yang dilegalisir sebanyak 2 (dua) lembar, 3) Pasphoto ukuran 3x4 dan 2x3 cm 

masing-masing sebanyak 2 (dua) lembar, 4) Mengisi formulir pendaftaran, 5) 

Membayar biaya pendaftaran serta mengikuti Ujian Tulis. 

 

Bagi mahasiswa lanjutan dengan membawa persyaratan tambahan diantaranya 

membawa surat pindah/SK, transkrip nilai yang telah dilegalisir sebanyak 2 (dua) 

lembar dan membayar biaya konversi. Sedangkan persyaratan untuk mahasiswa 

Bidikmisi dilengkapi dengan persyaratan : 1) Siswa SMA/SMK/MA atau yang 

sederajat yang akan lulus, 2) Usia maksimal pada saat mendaftar adalah 21 tahun, 3) 

Pendidikan orang tua/wali setinggi-tingginya S-1 (Sarjana) atau Diploma 4, 4) 

Berpotensi akademik baik berdasarkan rekomendasi kepala sekolah, 5) Mengikut 

Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Swasta (SMPTS). 6) Visitasi dan wawancara pada 

tahap penerimaan mahasiswa.  
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BAB III 

SISTEM PENDIDIKAN 

 

A. Pengantar 

Dalam peneyelengaraan pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Nasional 

Lhokseumawe secara formal setelah menganut Sistem Kredit Semester (SKS) dengan 

memperhatikan Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan 

Nasional, Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi dan 

Keputusan Mendiknas Nomor : 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum 

dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa. 

 

Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa serta 

memperhatikan pula Petunjuk Pelaksanaan Sistem Kredit Untuk Perguruan Tinggi, 

Pedoman Penyelenggaraan Proses Pendidikan Tinggi atas dasar  Sistem Kredit 

Semester, maka diterbitkan Pedoman  Pelaksanaan SKS untuk Sekolah Tinggi Ilmu 

Administrasi (STIA) Nasional Lhokseumawe. 

 

Sekolah Tinggi sebagai lembaga pendidikan tinggi, harus selalu memperhatikan 6 

(enam) faktor, yaitu : 

1. Mahasiswa sebagai anak didik, yang secara kodrat memiliki perbedaan-perbedaan  

individual baik dalam bakat, minat maupun kemampuan akademik 

2. Tuntutan kebutuhan masyarakat pada tenaga ahli yang semakin meningkat 

3. Perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi  yang semakin pesat 

4. Sarana pendidikan seperti : ruang kuliah, perpustakaan, laboraturium yang memadai 

5. Tenaga administrasi yang mempengaruhi kelancaran peneyelenggaraan  sistem 

pendidikan 

6. Dosen sebagai pelaksana pendidikan yang dalam penyelenggaraan proses belajar 

mengajar atas dasar SKS, merupakan komponen yang sangat mempengaruhi hasil 

proses itu 

 

B. Tujuan Pendidikan 

Tujuan pendidikan tinggi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 

Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi adalah : 
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a. Berkembangnya potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa; 

b. Dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau 

Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing 

bangsa;  

c. Dihasilkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Penelitian yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan 

bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan  

d. Terwujudnya Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya 

Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan 

mencerdaskan kehidupan bangsa 

 

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Nasional Lhokseumawe menjabarkan lebih 

lanjut tujuan pendidikan tinggi adalah sebagai berikut : 

1. Menyiapkan anggota didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki 

kemampuan akademik yang dapat menerapkan, mengmbangkan ilmu 

pengetahuan, tekhnologi dan kesenian 

2. Mengembangkan dan menyebarkan luaskan ilmu pengetahuan dan tekhnologi 

serta mengupayakan penggunaan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya 

kebudayaan nasional. 

 

C. Pengetian Sistem Kredit Semester (SKS) 

Sistem Kredit adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dimana beban studi 

mahasiswa, beban kerja dosen dan beban kerja penyelenggaraan program pendidikan 

dinyatakan dalam satuan kredit semester (SKS). Banyaknya sistem kredit yang 

diberikan untuk mata kuliah adalah besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha 

penyelesaian  kegiatan akademik yang bersangkutan. 

1. Ciri-ciri Sistem Kredit ialah : 

Penyelanggara Pendidikan dengan sistem kredit semester mengandung ciri-ciri 

utama yang berbeda dari penyelenggaraan pendidikan dengan sistem tingkat dan 

sistem non tingkat semester lainnya. 
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a. Dalam sistem kredit, tiap-tiap mata kuliah diberi harga yang dinamakan nilai 

kredit 

b. Banyaknya nilai kredit untuk mata kuliah yang berlainan tidak perlu sama 

c. Banyaknya nilai kredit untuk masing-masing mata kuliah ditentukan atas dasar 

besarnya usaha untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinyatakan dalam 

kegiatan perkuliahan, praktikum, kerja lapangan dan tugas-tugas lain. 

 

a. Pengertian Semester dan Program Semester 

Sistem Semester adalah sistem penyelenggaran program pendidikan yang menggunakan 

satuan waktu setengah tahunan yang disebut dengan semester. 

Sistem Semester adalah sistem penyelenggaran program pendidikan yang menggunakan 

satuan waktu setengah tahunan yang disebut dengan semester. 

a. Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu kegiatan 

pendidikan dalam suatu jenjang/program pendidikan tertentu. Satu semester setara 

dengan  14-16 minggu dalam arti minggu perkuliahan efektif termasuk ujian akhir, 

termasuk waktu evaluasi ulang dan minggu tenang 

b. Penyelenggaraan pendidikan dalam satu semester terdiri dari kegiatan perkuliahan, 

seminar, praktikum, kerja lapangan, dalam bentuk tatap muka, serta kegiatan 

akademik terstruktur dan mandiri 

c. Dalam setiap semester disajikan dalam sejumlah mata kuliah dan setiap mata kuliah 

mempunyai bobot yang dinyatakan dalam Satuan Kredit Semester (SKS), sesuai 

dengan yang ditetapkan dalam kurikulum STIA Prodi IAN. 

 

b. Sistem Kredit Semester (SKS) 

Satuan Kredit Semester disingkat dengan SKS adalah takaran penghargaan terhadap 

pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal 

perminggu sebanyak 1 jam perkuliahan atau 4 jam kerja lapangan, yang masing-masing 

diiringi sekitar 1-2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1-2 jam kegiatan mandiri. SKS 

mempunyai 2 tujuan yang sangat penting, yaitu : 

1.  Tujuan Umun 

Agar perguruan tinggi dapat lebih memenuhi tuntutan pembangunan, maka perlu 

disajikan program pendidikan yang bervariasi dan fleksibel, denga cara tersebut akan 
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memberi kemungkinan lebih luas kepada setiap mahasiswa untuk menentukan dan 

mengatur kurikulum dan strategi proses belajar mengajarnya agar diperoleh hasil yang 

sebaik-baiknya sesuai dengan rencana dan kondisi masing-masing peserta didik. 

2. Tujuan Khusus 

a. Memberikan kesempatan kepada para mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar 

dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. 

b. Memberikan kesempatan kepada para mahasiswa agar apat mengambil mata kuliah 

sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya. 

c. Memberi kemungkinan agar sistem pendidikan dengan input dan output yang 

majemuk dapat dilaksanakan. 

d. Mempermudah penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu dan perkembangan 

ilmu dan tekhnologi yang sangat pesat dewasa ini 

e. Memberi kemungkinan agar sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dapat 

diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. 

f. Kemungkinan perpindahan mahasiswa dari Sekolah  Tinggi satu ke Sekolah Tinggi 

yang lain atau dari suatu Program Studi ke Program Studi yang lain dalam suatu 

SekolahTinggi tertentu 

g. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan 

besarnya beban studi mahasiswa dalam suatu semester serta besarnya pengakuan 

atas keberhasilan usaha mahasiswa, serta besarnya suatu usaha untuk 

penyelenggaraan program pendidikan di Sekolah  Tinggi khususnya bagi dosen 

h. Setiap mata kuliah  atau kegiatan akademik lainnya, disajikan pada setiap semester 

dengan ditetapkan harga satuan kredit semesternya yang menyatakan bobot kegiatan 

dalam mata kuliah tersebut 

 

c. Bobot  SKS untuk kegiatan perkuliahan 

Program Pendidikan dengan memakai Sistem Kredit Semester menuntut 

diselenggarakannya kuliah-kuliah yang melibatkan mahasiswa dan dosen dalam 

kegiatan-kegiatan : 

 Tatap muka terjadwal, kegiatan akademik terstruktur dan kegiatan akademik 

mandiri. Nilai sks untuk 1 program semester ditentukan oleh berapa lama 

kegiatan tersebut dilaksanakan setiap minggu dalam satu semester. Tercermin 
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pula ruang lingkup yang disajikan dan identitas penyelenggaraan pendidikan 

yang dilakukan setiap minggu. 

 Lima puluh menit acara tatap muka terjadwal dengan dosen, misalnya dalam 

bentuk kuliah, seminar dan sebagainya. 

 Satu SKS untuk kegiatan perkuliahan adalah selama 50 menit kegiatan tatap 

muka terjadwal, 60 menit acara kegiatan akademik terstruktur, yaitu kegiatan 

studi yang tidak terjadwal tetapi direncanakan oleh dosen, misalnya dalam bentuk 

mengerjakan pekerjaan rumah atau menyelesaikan soal-soal. 60 menit kegiatan 

akademik mandiri, yaitu kegiatan yang harus dilakukan untuk mendalami bahan 

perkuliahan, mempersiap catatan perkuliahan, diskusi, atau tujuan akademik 

lainnya yang menyangkut program semester yang ditempuh, misalnya dalam 

bentuk membaca buku referensi. 

 Bobot sks dalam suatu mata kuliah menyatakan berapa kali ketiga jenis kegiatan 

tersebut diselenggarakan setiap seminggu selama 1 semester. Jika mata kuliah A 

berbobot 3 sks tanpa praktikum, maka beban belajar mingguan mahasiswa terdiri 

atas 3x50 menit kegiatan tatap muka, 3x60 menit kegiatan terstruktur, 3x60 menit 

kegiatan mandiri 

 

d. Bobot SKS Untuk Praktikum, dan Kerja Lapangan 

Program semester yang melakukan praktikum laboratorium juga mengandung tiga 

jenis kegiatan, yaitu kegiatan praktikum di laboratorium yang terjadwal, kegiatan 

akademik terstruktur dan kegiatan akademik mandiri. 

a. Bobot kredit semester untuk praktikum di laboratorium. Untuk praktikum di 

laboratorium, nilai 1 (satu) satuan kredit semester adalah beban tugas di 

laboratorium adalah 100 menit (2x50 menit). Kegiatan praktikum terjadwal, 60 

menit kegiatan terstruktur, dan 60 menit kegiatan mandiri. 

b. Bobot kredit semester untuk kerja lapangan dan yang sejenisnya, nilai satuan 

kredit semester adalah beban tugas dilapangan adalah berkisar 4-5 jam setiap 

minggu dalam satu semester. Artinya bahwa seorang mahasiswa untuk 

memperoleh tabungan 1 SKS melalui kerja lapangan pelu melakukan kegiatan 75 

jam selama satu semester. Namun penyelenggaraan kerja lapangan biasanya 
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dapat dilaksanakan dalam 1 bulan penuh selama 25 hari kerja, dengan 

mengwajibkan mahasiswa bekerja selama 3 sehari. 

 

e. Bobot SKS Untuk Penelitian dan Penulisan Skripsi 

Bobot kredit semester untuk penelitian, penyusunan skripsi. Nilai satu satuan kredit 

semester adalah beban tugas penelitian sebanyak 75 jam dalam satu semester atau 

dalam 3 jam setiap hari selama 1 bulan, berbobot 1 SKS dimana satu bulan dianggap 

setara dengan 25 hari kerja. Kegiatan penelitian dan penulisan skripsi lebih banyak 

kegiatan mandiri oleh mahasiswa seperti, mempersiapkan dan melaksanakan 

pengumpulan data, serta menulis skripsi.Dalam keseluruhan program ini waktu 

mahasiwa menerima nasehat dan bimbingan dari dosen pembimbing 

diperhitungkan.Jumlah sks untuk skripsi atau 6 sks. 

 

2. Program Belajar dan Beban Belajar (Studi) 

Program semester mempunyai beban belajar tertentu, berarti mencapai jumlah sks 

dalam jumlah tertentu, untuk beban belajar 144 sks. Beban kredit yang harus 

diselesaikan oleh setiap mahasiswa S1 tidak kurang dan tidak lebih  dari 144. 

Keseluruhan program yang diambil oleh mahasiswa dalam menyelesaikan satu jenjang 

pendidikan ini disebut program belajar. 

 

Program belajar studi suatu jenjang pendidikan ini dapat dibagi ke dalam program yang 

lebih kecil, yaitu program belajar yang akan ditempuh oleh mahasiswa, sesuai dengan 

belajar yang telah direncanakannya. Jumlah SKS yang dapat diambil oleh mahasiswa 

tiap-tiap semester tergantung dari kemampuan semester sebelumnya yang disebut 

dengan Indeks Prestasi (IP).Untuk merealisasikan program belajar, maka dosen harus 

menyelenggarakan program pengajaran sistem semester. Dosen harus dibebani tugas 

mengajar dan kegiatan lain sejenis dengan peraturan yang berlaku. 

 

D. Beban Belajar dan Beban Studi Semester 

Program belajar lengkap satu jenjang pendidikan dapat dibagikan ke dalam program 

belajar yang lebih kecil yaitu program studi semester. Program ini sekaligus bisa 

menjadi beban studi harus dipikul oleh seorang mahasiswa pada semester tertentu. 
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Beban studi ini selanjutnya dinyatakan dalam bentuk jumlah SKS yang harus 

disesuaikan dalam setiap semester. 

 

Mahasiswa diberi kesempatan merencanakan  dan menentukan program belajar untuk 

setiap semester, dan dapat menentukan beban studi optimum bagi dirinya sendiri yang 

dapat berbeda dengan beban studi temannya. Dengan arahan dan disetujui oleh 

Penasehat Akademik atau Pembimbing Akademik dengan mempertimbangkan kondisi 

mahasiswa hasil studi dan kemampuannya (IP) pada semester sebelumnya. Secara 

umum beban studi mahasiswa setiap semester adalah 12 sampai 24 sks beban studi yang 

dapat ditawarkan kepada mahasiswa yang bersangkutan dan sebaliknya untuk IP 

rendah. Penentuan beban studi tiap semester dirinci pada peraturan akademik (BAB V). 

 

E. Beban Mengajar Dosen 

Setiap dosen berkewajiban menyelesaikan program semesteran sebagaimana ditugaskan 

oleh perguruan tinggi, baik yang berupa pemberian kuliah, seminar,praktikum di 

laboratorium dan lapangan maupun bimbingan penelitian skripsi,  meskipun tugas dosen 

ini disebut beban mengajar tetapi bukan hanya kegiatan mengajar didalam kelas.Tugas 

mengajar meliputi perencanaan dan penyelenggaraan pengajaran, seminar, perencanaan 

dan pengawasan praktikun di laboratorium dan kerja lapangan, menjadi penasehat 

akademik, pembimbing kegiatan penelitian dan penulisan skripsi. Besarnya beban 

mengajar seorang dosen sebanding dengan jumlah kredit semesteran. 

 

Beban mengajar berupa perkuliahan yang bobotnya satu SKS meliputi kegiatan yang 

dilaksanakan setiap minggu selama satu semester dengan rincian, 50 menit tatap muka 

terjadwal dengan jumlah mahasiswa sebanyak-banyaknya 40 orang, ditambah 60 menit 

kegiatan penilaian mingguan kepada sebanyak-banyaknya 40 orang mahasiswa, 60 

menit pengembangan dan perencanaan bahan kuliah, seminar dan kapitaselekta. 

 
 

Bahan mengajar berupa bimbingan praktikum di laboratorium yang bobotnya 1 SKS 

adalah kegiatan mingguan selama satu semesteran, dengan rincian 100 menit (2x50 

menit). Pengawasan dan bimbingan terhadap kegiatan nyata kegiatan praktikum 

mahasiswa di laboratorium secara terjadwal, ditambah dengan 60 menit penilaian  
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mingguan sebanyak-banyaknya 40 orang mahasiswa ditambah 60 menit perencanaan 

dan pengembangan bahan praktikum. 

 

Beban mengajar dosen berupa bimbingan kerja lapangan yang berbobot 1 SKS adalah 

kegiatan membimbing kuliah kerja lapangan setiap kelompok sebanyak-banyaknya 40 

orang mahasiswa yang setara dengan 60 jam kerja selama 1 semester. 

 

F. Penasehat Akademik 

Untuk kelancaran studi mahasiswa, maka sejak semester I sampai perkuliahan semester 

VIII setiap mahasiswa mempunyai seorang Penasehat Akademik. Garis besar Penasehat 

Akademik adalah memberikan penjelasan dan bimbingan kepada mahasiswa dalam 

menyusun program studi dan cara-cara belajar yang efisien. Penasehat Akademik adalah  

seorang dosen yang ditunjuk dan diberhentikan oleh Ketua STIA. Penasehat Akademik 

untuk seorang mahasiswa dapat diganti bila mahasiswa berganti program atau minat 

studi, atau dosen berhalangan tetap, seperti tugas belajar, diperbantukan ke tempat lain, 

atau atas usul mahasiswa, dosen, atau pimpinan. Rincian tugas Penasehat Akademik 

dapat dilihat pada Bab V. 

 

G. Pembimbing 

Setelah seorang mahasiswa telah berada pada semester VII atau akan menyusun 

rencanapenelitian, maka ia akan mempunyai satu orang dosen pembimbing. Dalam hal 

ini tugas dosen pembimbing merupakan tugas lanjutan dan peningkatan tugas penasehat 

akademik, serta dilakukan kepada mahasiswa yang akan melakukan tugas akhir, seperti 

perencanaan tugas penelitian, pelaksanaan penelitian penyusunan skripsi dan tugas akhir 

lainnya. 

 

Rincian tugas dosen pembimbing dijelaskan pada Bab selanjutnya Dosen pembimbing 

diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STIA, atas usul Ketua Prodi. Seorang dosen 

pembimbing dapat mengasuh paling banyak 30 orang mahasiswa per semester kecuali 

program studi yang dosennya kurang dimungkinkan lebih. Dosen pembimbing untuk 

seorang mahasiswa dapat diganti bila mahasiswa berganti program atau minat studi, 

atau dosen berhalangan tetap, seperti tugas belajar, diperbantukan ke tempat lain atau 

atas usul mahasiswa, dosen atau pimpinan 
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BAB IV 

ADMINISTRASI AKADEMIK 

 

Pendaftaran mahasiswa baik untuk semester ganjil maupun semester genap 

dilaksanakan secara serentak dalam lingkungan STIA, bertempat di Sekolah Tinggi 

Ilmu Administrasi (STIA) Nasional Lhokseumawe sesuai dengan Kalender Akademik. 

Dalam pendaftaran ini mahasiswa dapat dikelompokkan atas : 

 

A. Mahasiswa Baru 

Mahasiswa baru adalah seluruh mahasiswa yang baru terdaftar pada awal tahun 

akademik, yang diterima melalui Program Penjaringan maupun Seleksi Masuk 

Perguruan Tinggi Swasta (SMPTS) yang diatur dalam ketentuan tersendiri. 

 

B. Mahasiswa Lama 

Mahasiswa lama adalah mahasiswa yang telah terdaftar pada semester sebelumnya, 

maupun mahasiswa yang istirahat seizin Ketua STIA secara resmi. Pendaftaran kembali 

(Registrasi Awal) mahasiswa lama bersamaan dengan  pengisian Kartu Rencana Studi 

pada pertengahan semester berjalan (lampiran 1) untuk semester berikutnya. Urutan 

registrasi dan pengisian dan pengisian KRS sebagai berikut : 

1. KRS mahasiswa, dikeluarkan oleh Prodi setelah UAS berlangsung. KHS (lLampiran 

2) berisi Nilai Akhir Semester, Indeks Prestasi (IP) semester yang bersangkutan, 

jumlah SKS yang dapat diambil pada semester berikutnya dan IPK 

2. KHS diberikan kepada mahasiswa yang dapat menunjukkan bukti pembayaran SPP 

tahun semester berjalan 

3. Proses selanjutnya membayar SPP semester berjalan pada Bank Tabungan Negara 

(BTN) 

4. Berdasarkan IP yang menunjukkan jumlah SKS yang dapat diambil mahasiswa  

untuk semester berikutnya, seorang mahasiswa mengisi KRS rangkap 4 dan KRS 

format komputer. Setelah berkonsultasi dengan penasehat akademik (PA) atau 

Dosen Pembimbing, kemudian menyerahkan satu foto copy KRS dan KHS tersebut 

kepada PA atau Dosen Pembimbing. 

5. Dalam pemilihan mata kuliah yang dicantumkan dalam KRS haruslah 

memperhatikan prasyarat suatu mata kuliah. 
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6. Selanjutnya mahasiswa  bersangkutan mendaftar ke Bagian Akademik di Prodi 

dengan memperlihatkan KRS, KHS, Kartu Mahasiswa dan Bukti Pembayaran SPP 

semester berjalan. Petugas pendaftaran akan menyerahkan formulir register untuk 

diisi. Pada saat pendaftaran pada Bagian Prodi mahasiswa sekaligus memilih kelas 

dan jadwal perkuliahan serta menandatangani daftar absensi daftar mata kuliah 

tersebut. Mahasiswa tidak dimungkinkan kelas. 

7. Bukti pendaftaran KRS dari Bagian Pendidikan diserahkan ke Sekolah Tinggi Ilmu 

Administrasi (STIA) Nasional Lhokseumawe sebanyak 1 lembar yang terdiri dari 

KHS, dan KRS sebagai bahan Pendaftaran di tingkat Sekolah Tinggi Ilmu 

Administrasi (STIA) Nasional Lhokseumawe. 

Setelah berjalan minggu pertama perkuliahan, apabila KRS mengalami kekeliruan maka 

dimungkinkan untuk dimodifikasi kembali,seperti misalnya ada pembatalan, 

penambahan maupun pergantian mata kuliah. Untuk ini diperlukan Kartu Perubahan 

Rencana Studi (KPRS. Lampiran 3). Melakukan modifikasi KRS tidak dimungkinkan 

untuk ditujukan  sebagai alasan pindah kelas/lokal dalam mata kuliah yang sama. 

 

C. Mahasiswa Terlambat dan Terputus 

Kategori ini  termasuk ke dalamnya mahasiswa yang terlambat mendaftar lebih dari satu 

semester atau terputus. Mahasiswa yang bersangkutan baru dapat dipertimbangkan oleh 

Ketua STIA setelah mendapat rekomendasi dari Kaprodi. Ketua STIA akan 

mengeluarkan Surat Keputusan diterima atau ditolak. Mahasiswa yang terputus lebih 

dari 2 semester (kumulatif) tidak dapat direkomendasikan lagi untuk mendaftar kembali. 

Penyelesaian pendaftaran terlambat dan terputus diatur pada jadwal tertentu setiap  

semesternya. 

 

D. Perpindahan Mahasiswa dari Sekolah Tinggi,/Institut lain ke Sekolah Tinggi 

Ilmu Administrasi (STIA) Nasional Lhokseumawe 

Syarat-syarat yang harus dpenuhi adalah : 

1. Mahasiswa yang termasuk kategori ini, dapat mengajukan  permohonan kepada 

Ketua STIA 

2. Ketua STIA  akan memintakan pendapat Ketua Prodi, kemudian Ketua Prodi akan 

memberikan rekomendasi (dapat/tidak dapat) atas permohonan yang bersangkutan. 
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3. Berdasarkan rekomendasi Ketua Prodi tersebut, maka Ketua STIA akan 

mengeluarkan Surat Keputusan bila permohonan tersebut dikabulkan dan 

permohonan yang bersangkutan tidak dikabulkan 

4. Bagi mereka yang memperoleh Surat Keputusan Ketua STIA disetujui maka yang 

bersangkutan telah dapat mendaftarkan diri dengan mengikuti semua prosedur yang 

berlaku 

5. Semua penyelesaian administrasi permohonan tersebut diatas sampai diterbitkannya 

Surat Keputusan Ketua telah harus diselesaikan oleh yang bersangkutan pada jadwal 

yang telah diatur tiap-tiap semester sebelum pendaftaran dimulai. Dalam 

mengajukan permohonan pindah ke Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) 

Nasional Lhokseumawe dengan menggunakan (lampiran 7) mahasiswa harus 

melengkap syarat-syarat sebagai berikut : 

a. Foto copy ijazah/STTB yang telah dilegalisir 

b. Syarat izin pindah dari Fakultas /Institut tempat ia berasal 

c. Daftar Nilai (transkrip) selama yang bersangkutan kuliah pada Fakultas/ asal 

d. Berasal dari Perguruan Tinggi Negeri atau dari Perguruan Tinggi Swasta 

maupun yang diasuh Depdiknas, Perguruan Tinggi Kedinaan lainnya 

e. Surat keterangan bahwa yang bersangkutan telah mengikuti Sistem Kredit 

Semester 

f. Surat keterangan yang menyatakan lama studi yang telah dijalani ditempat asal, 

aktif melaksanakan kegiatan akademik (minimal 1 tahun) 

g. Pindah ke program studi yang sama atau yang relevan di tempat studi yang 

semula 

h. Lama studi ditempat asal tidak melebihi (X+4) semester, dimana X=jumlah 

semester menurut jumlah semester equivalen dengan 18 sks 

i. Telah memperoleh minimal 36 sks ditempat semula 

j. Indeks Prestasi paling kurang 2,50, tidak ada nilai D 

k. Surat Keterangan bahwa yang bersangkutan tidak dalam status Drop Out, atau 

menurut penilaian yang berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) 

Nasional Lhokseumawe tidak termasuk kategori Drop Out 

 

E. Mahasiswa Cuti Akademik 
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1. Seorang mahasiswa dapat menghentikan studinya untuk sementara atas 

kehendaknya sendiri atau pertimbangan Ketua STIA karena terpaksa 

a. Keadaan terpaksa sebagai yang tersebut diatas, harus dengan rekomendasi 

Kajur dan dengan Surat Keputusan Ketua STIA 

b. Penghentian studi sementara tersebut minimal selama 4 (empat) semester 

komulatif, dan hanya dapat diambil dua kali 

c. Jangka waktu penghentian studi sementara tersebut, tidak turut 

diperhitungkan dalam menghitung lamanya masa studi. 

2. Mahasiwa setelah menjalani jangka waktu berhenti sementara dan diterima 

kembali pada kedudukan semula setelah mengajukan permohonan tertulis 

kepada Kajur dan disetujui oleh Ketua STIA 

3. Mahasiswa yang akan berhenti (memutuskan) kuliah sementara waktu oleh 

karena beberapa hal harus melalui prosedur sebagai berikut : 

a. Mahasiswa yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Ketua 

STIA dan disetujui oleh Kaprodi dengan menggunakan Form B1 (lampiran 

5) 

b. Setelah memperhatikan permohonan bersangkutan dan perimbangan Kaprodi 

sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku maka Ketua STIA akan 

menerbitkan Surat Keputusan dengan menggunakan Form B2 (lampiran 6) 

c. Prosedur diatas sudah harus dapat diselesaikan oleh yang bersangkutan 

sebelum jadwal pendaftaran pada setiap semester 

d. Untuk aktif kembali setelah menjalani masa istirahat sesuai dengan Surat 

Keputusan, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan dengan 

(lampiran 4) 

4. Bagi mahasiswa yang istirahat 1 semester atau 3 semester, aktif kembali maka 

dapat mengambil semester yang sedang berjalan berdasarkan IP sebelum 

mahasiswa tersebut istirahat 

 

 

 

 

F. Mahasiswa Putus Studi 
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Mahasiswa yang pendidikan Sarjana yang masih mengikuti pendidikan dapat secara 

otomatis dinyatakan tidak dapat melanjutkan studi (drop out) karena hal-hal sebagai 

berikut : 

Mahasiswa putus studi apabila : 

1. Tidak melaksanakan registrasi administrasi dan atau registrasi akademik 2 

semester berturut-turut 

2. Pada akhir semester mahasiswa tidak berhasil memperoleh IPK ≥ 2,00 

memperoleh sekurang-kurangnya 24 SKS tidak termasuk mata kuliah keahlian 

MKK 

3. Pada evaluasi 4 semester mahasiswa wajib memperoleh sekurang-kurangnya 48 

sks dengan IPK minimal ≥ 2,00 

4. Pada evaluasi akhir semester 8 mahasiswa wajib memperoleh sekurang-

kurangnya 100 SKS dengan IPK minimal ≥ 2,00 

5. Pada akhir studi, mahasiswa wajib memperoleh sekurang-kurangnya 144 SKS 

(termasuk skripsi/karya akhir dengan IPK ≥ 2,00 

6. Mahasiswa yang batas waktu tidak berhasil memenuhi komponen tugas akhirnya 

atau dinyatakan tidak lulus atau gagal ujian akhir mahasiswa yang bersangkutan 

tidak diperkenankan lagi melanjutkan pendidikannya dan kepadanya dapat 

diberikan serta keterangan Kaprodi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan 

pernah mengikuti kuliah Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Nasional 

Lhokseumawe dan memperoleh sejumlah SKS 

7. Mendapat sanksi atas pelanggaran tata tertib kehidupan kampus 

8. Batas studi mahasiswa program sarjana adalah 14 semester lewat dari masa 

tersebut  akan dikeluarkan dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) 

Nasional Lhokseumawe 

9. Pernyataan putus studi sebagaimana dimaksud diatas dikeluarkan oleh Ketua 

STIA atas usul Kaprodi 

 

 

 

 

BAB V 
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PERATURAN AKADEMIK 

 

Peraturan Akademik yang dicantumkan dalam buku ini meliputi penentuan beban studi, 

pengisian Kartu Rencana Studi (KRS), kuliah, praktikum, Ujian Akhir Semester (UAS), 

penilaian dan Indeks Prestasi (IP), KuliahPengabdian Masyarakat (KPM), dan Kuliah 

Kerja Usaha (KKU), Tugas Akhir (TA), dan Tugas Dosen. 

 

A. Penentuan Beban Studi dan Pengisian Kartu Rencana Studi 

Besarnya beban studi yang dapat diambil oleh mahasiswa dalam satu semester dalam 

satuan Satuan Kredit Semester (SKS) maksimum yang dapat diambil tersebut 

ditentukan oleh Indeks Prestasi (IP) mahasiswa pada dua semester sebelumnya dengan 

persetujuan Penasehat Akademik (PA) atau Pembimbing. Jumlah SKS yang diambil 

oleh mahasiswa pada semester I berdasarkan jumlah paket yang telah tersedia dan pada 

semester II berdasarkan IPK. Pengisian KRS untuk semester II dilakukan setelah 

mahasiswa kuliah sampai selesai semester I. Untuk pengisian KRS pada semester III 

dan semester ganjil selanjutnya dilakukan pada bulan berjalan berdasarkan hasil IP pada 

semester I atau pada semester ganjil sebelumnya. Selanjutnya pengisian Kartu Rencana 

Studi (KRS) untuk semester IV atau genap selanjutnya didasarkan pada IP semester II 

dan genap lainnya serta sekaligus penetapan jadwal kuliah dan kelas masing-masing. 

Jumlah perolehan IP dan maksimum SKS yang dapat diambil oleh untuk semester yang 

akan datang. 

 

Jumlah Perolehan IP dan SKS maksimum yang dapat diambil mahasiswa 

Indek Prestasi semester 

sebelumnya 

Maksimum sks yang 

dapat diambil 

Kurang dari 1,44 12 sks 

1,45-1,99 15 sks 

2,00-2,49 18 sks 

2,50-2,99 21 sks 

3,00-4,00 24 sks 

 

Dalam kasus yang dianggap sangat perlu, pembimbing akademik dapat menyetujui 

pengambilan jumlah SKS melebihi I (satu) SKS dari pedoman diatas dengan 
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persetujuan Ketua Prodi. Misalnya seorang mahasiswa untuk menyelesaikan beban studi 

minimalnya 19 SKS lagi, sedangkan berdasarkan IP semester sebelumnya yang 

bersangkutan dapat mengambil hanya 18 SKS, maka Pembimbing akademik dapat 

menyetujui pengambilan 19 SKS bila mata kuliah yang lain telah diambil dan lulus. 

Namun demikian kepada mahasiswa tidak dibenarkan mengambil jumlah sks dengan 

alasan apapun melebihi 24 SKS persemester. 

 

Pengambilan mata kuliah tiap semester dicantumkan dalam KRS setelah 

dikonsultasikan dan disahkan oleh Penasehat Akademik atau Dosen Pembimbing. 

Pengambilan mata kuliah diluar KRS tidak diakui, tidak akan dihitung dalam 

menetapkan IP dan tidak dicantumkan dalam Kartu Hasil Studi (KHS) serta transkrip. 

 

Apabil terjadi kekeliruan dalam pengisian KRS maka kepada mahasiswa dimungkinkan 

untuk memodifikasi KRS dalam jadwal yang ditetapkan dalam kalender akademik. 

Perubahan-perubahan ini harus memenuhi persyaratan dan ketentuan serta alasan yang 

berdasarkan pertimbangan dan disahkan oleh Penasehat Akademik (PA) atau Dosen 

Pembimbing. Modifikasi KRS tidak dapat dijadikan alasan untuk pindah lokal pada 

mata kuliah yang sama.Setelah jadwal modifikasi KRS berakhir, mahasiswa tidak 

dibenarkan lagi melakukan perubahan terhadap jumlah mata kuliah yang diambil. 

Semua mata kuliah yang tercantum dalam KRS dihitung dalam KHS. 

 

B. Mata Kuliah 

Mata kuliah dari setiap program studi dapat dikelompokkan sebagai berikut : 

1. Mata Kuliah Keilmuan (MKK) 

2. Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB) 

3. Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB) 

4. Mata Kuliah Berkehidupan dan Bermasyarakat (MBB) 

5. Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) 

 

Kurikulum inti (Kurikulum Nasional) dalam MPK, MPB dan MKK merupakan mata 

kuliah wajib yang harus diambil semua mahasiswa berdasarkan program studinya, 

sedangkan kurikulum institusional dapat diambil oleh mahasiswa dari program studi 

yang bersangkutan. 
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Setiap mata kuliah diselenggarakan dalam bentuk kuliah, praktikum dilaboraturium atau 

di lapangan, kerja lapangan, penelitian atau dalam bentuk tugas akademik lainnya. 

Tujuan dari setiap mata kuliah dinyatakan dalam silabus (deskripsi) singkat isi mata 

kuliah. Silabus disusun oleh kelompok tenaga pengajar ditiap Prodi. Mata kuliah diasuh 

dan dikembangkan oleh Prodi dan program studi. 

Penambahan, penghapusan, penggabungan dan pemecahan mata kuliah dalam suatu 

program studi harus disahkan oleh Ketua STIA (berdasarkan usul Prodi melalui Kajur). 

Semua mata kuliah yang ditawarkan untuk setiap program studi (kurikulum program 

studi) ditetapkan oleh Ketua STIA dan terdaftar di Bidang Akademik STIAN. 

 

C. Pelaksanaan Kuliah 

Kuliah dilaksanakan menurut jumlah SKS mata kuliah, untuk 1 SKS kuliah adalah 1 x 

50 menit tatap muka dikelas, ditambah 1 x 60 menit pekerjaan terstruktur, dan 1 x 60 

menit pekerjaan mandiri tiap minggu, minimal selama 16 minggu per semester. Jadwal 

kuliah diatur untuk tiap semester dan dikeluarkan oleh akademik segera setelah Ujian 

Tengah Semester (UTS) pada semester sebelumnya (pada saat pengisian KRS). Hal ini 

memungkinan mahasiswa untuk merencanakan kuliah semester berikutnya dengan masa 

konsultasi yang lebih panjang dengan PA/Pembimbing Akademik. 

 

Setiap mahasiswa harus mengikuti kuliah minimal 65% dari jumlah total perkuliahan 

yang dilaksanakan per semester (14 kali) tatap muka sudah termasuk 1 kali ujian yaitu 

UTS dan tidak termasuk  UAS. Jika absen mahasiswa lebih dari 35% (termasuk ke 

dalamnya sakit dan izin resmi) maka mahasiswa yang bersangkutan tidak diizinkan 

mengikuti ujian akhir semester dan nilainya menjadi E untuk mata kuliah tersebut. 

 

Transfer kredit dari perguruan tinggi lain dimungkinkan untuk diakui, setelah mendapat 

pertimbangan dari PK 1. Mahasiswa STIA dapat mengambil mata kuliah yang relevan 

dengan bidang studinya dari perguruan tinggi lain baik didalam negeri maupun diluar 

negeri dengan sepengetahuan pimpinan  Sekolah Tinggi dan mentransfernya ke STIA. 

Satuan Kredit Semester (SKS) yang ditransfer jumlahnya tidak terbatas untuk 

kurikulum nasional  dan maksimal 15 SKS untuk kurikulum institusional. 
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D. Pelaksanaan Praktikum 

Pada umumnya sebagian dari jumlah SKS mata kuliah di STIA dilaksanakan dalam 

bentuk praktikum di laboraturium atau di lapangan atau gabungan keduanya. Praktikum 

diatur dengan jadwal tersendiri setelah mata kuliah dimulai. Pelaksanaan praktikum 1 

SKS adalah dilakukan per minggu selama 16 minggu per semester, minimal masing-

masing 2 x 60 menit. Bobot nilai praktikum terhadap nilai akhir pada kisaran 25%-30%. 

Sama halnya dengan perkuliahan, setiap kali praktikum juga dicatat dalam kartu studi, 

karena kehadiran praktikum minimal untuk boleh ikut ujian praktikum juga 75%. 

Mahasiswa yang mengulang dalam mata kuliah tertentu, maupun untuk perbaikan nilai, 

maka kuliah tersebut harus diulang lagi secara utuh termasuk praktikum. 

 

E. Pelaksanaan Tugas Akademik Lainnya 

1. Untuk lebih mengungkapkan kemampuan ilmiah dalam pendalaman, disamping 

kuliah dan praktikum kepada mahasiswa dapat dibebankan tugas-tugas sebagai 

berikut : pekerjaan rumah, seminar kelompok. 

2. Membuat koleksi 

3. Laporan Studi Kasus 

4. Studi Pustakan dan Laporan Buku 

5. Quis 

6. Penerjemahan. Tugas-tugas tersebut diberikan bobot penilaian 

 

F. Ujian Semester 

Ujian semester terdiri atas Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester 

(UAS). UTS dilaksanakan serentak dan terjadwal selama satu minggu yaitupada minggu 

ke-8 sejak kuliah semester tersebut dimulai atau sesuai dengan Kalender Akademik. 

UAS untuk tiap mata kuliah hanya dapat dilaksanakan bila materi dari jadwal kuliah 

yang ditetapkan telah terlaksana sekurang-kurangnya 90%(minimal 12 kali). 

Penyelenggaran UAS dilakukan secara serentak sesuai dengan kalender akademik. 

Dosen yang mata kuliahnya belum mencapai jumlah kuliah minimal maka harus 

menambah kuliah di hari (waktu) lain dari jadwal sehingga jumlah minimal tercapai 

pada saat UAS diselenggarakan. 
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1. Persyaratan Akademik untuk mengikuti UAS 

a. Terdaftar sebagai mahasiswa STIA dengan menunjukkan kartu mahasiswa 

b. Terdaftar sebagai peserta mata kuliah yang bersangkutan dengan menunjukkan 

kartu ujian dan telah disahkan oleh Kajur 

c. Telah mengikuti kuliah minimal 65% dari total kuliah yang dilaksanakan. 

Ketidakhadiran seorang mahasiswa mengikuti kuliah lebih besar dari 35% 

termasuk sakit, izin, dan tugas lainnya yang diberikan Prodi maka yang 

bersangkutan tidak dibenarkan mengikuti UAS. Mahasiswa yang tidak 

memenuhi persyaratan UAS dinyatakan gagal untuk mata kuliah tersebut 

(dicantumkan nilai E) 

 

2. Ujian Susulan 

a. Ujian susulan dapat diberikan kepada mahasiswa yang karena alasan yang dapat 

dipercaya (seperti sakit dengan keterangan dokter, orang tua sakit parah atau 

meninggal, jadwal mata kuliah berdempetan dengan mata kuliah yang lain) 

b. Alasan tersebut disampaikan secara tertulis oleh mahasiswa sebelum atau 

sewaktu ujian berlangsung, selambat-lambatnya 1 minggu setelah UTS maupun 

UAS sehingga dimungkinkan untuk diberikan ujian susulan 

c. Ujian susulan dilaksanakan paling lama 1 minggu setelah jadwal UTS dan UAS 

mata kuliah tersebut dilaksanakan 

d. Ujian susulan diberikan oleh dosen pengasuh mata kuliah berdasarkan surat dari 

Akademik 

e. Perolehan nilai belum lengkap, yang tidak diselesaikan mahasiswa dalam 1 

minggu setelah UAS tidak diperhitungkan dalam KHS (lampiran 2), dinyatakan 

nilai nol (E) 

f. Penerbitan surat untuk ujian susulan tidak dilayani lagi melewati batas waktu 1 

minggu setelah UTS dan UAS 

 

G. Penilaian Ujian Semester dan Indeks Prestasi 

Penilaian ujian umumnya menggunakan norma absolute atau Penilaian Acuan Patokan 

(PAP) tetapi bisa pula menggunakan norma relatif atau Penilaian Acuan Norma (PAN), 

tergantung pada proses belajra mengajar, populasi mahasiswa dan jenis mata kuliah. 

PAP digunakan bila proses belajar menuntut penguasaan yang akurat dan matang untuk 
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mencapai kemahiran dalam kegiatan psikomotorik. PAN dapat dipakai bial sebaran nilai 

cukup rendah dari populasi yang cukup besar. 

1. Penentuan Nilai Mutu dan Angka Mutu 

Nilai akhir suatu mata kuliah adalah gabungan dari nilai praktikum, UTS, UAS dan 

tugas tambahan lainnya. Pebobotan nilai ditentukan oleh dosen, dengan format 40% 

untuk UAS, 25% untuk UTS, untuk quis 15%, dan untuk tugas rumah 20% 

 

Hubungan antara Nilai Angka, Nilai Mutu dan Angka Mutu serta Mutu 

serta Mutu 

Nilai Angka 
Nilai 

Mutu 
Angka Mutu Mutu 
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0-44,9 
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B 

C+ 

C 

D 

E 
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4 

3 

2 

1 

0 

Sangat Baik 

Baik 

Baik 

Cukup 

Cukup 

Kurang  

Gagal 

 

Nilai tiap mata kuliah dihimpun dalam KHS dan indek prestasi dihitung berdasarkan IP 

   
∑       
   

∑    
   

 

 

IP : Indeks Prestasi 

Mi : Nilai Mutu suatu SKS mata kuliah 

Ki : Nilai Kredit (SKS) mata kuliah yang bersangkutan 

n : Jumlah mata kuliah yang diambil dalam semester yang bersangkutan 

pada tiap akhir semester IP mahasiswa dihitung berdasarkan rumus IP. IP dihitung 

dalam menentukan jumlah SKS semester berikutnya 

 

2. Nilai Belum Lengkap (NBL) 

Suatu mata kuliah yang nilainya tidak dapat masuk akibat sakit sewaktu UTS atau UAS, 

jadwal kuliah berdempetan diberi nilai NBL. NBL akan menjadi gagal (E) jika 
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mahasiswa tersebuut tidak melaksanakan ujian susulandalam 1 minggu setelah UTS 

atau UAS berlangsung. Peraturan NBL adalah sama, baik untuk UTS, UAS maupun 

ujian praktikum. NBL tidak dapat diberikan kepada mahasiswa yang tidak memenuhi 

syarat untuk UTS, UAS, ujian praktikum.Mata kuliah dengan NBL tidak dihitung dalam 

menentukan IP.Suatu komponen perkuliahan tidak diikuti oleh mahasiswa seperti UTS, 

UAS, ujian praktikum yang diberikan oleh dosen yang termasuk dalam pembobotan 

nilai maka nilai akhirnya dinyatakan gagal (E) 2 minggu setelah UAS. 

 

3. Perbaikan Nilai 

Perolehan nilai E diakhir semester dinyatakan sebagai gagal dan harus diulang 

kembali secara utuh pada semester berikutnya. Nilai D yang diperoleh diakhir 

semester pada prinsipnya harus diulang kembali namun harus diikuti secara utuh 

berdasarkan pertimbangan PA dan kapasitas daya tampung lokal. Mata kuliah 

bernilai D yang harus diulang apabila perolehan nilai D lebih dari 2 mata kuliah, 

atau nilai D pada mata kuliah wajib tertentu, yang diatur sebagai berikut : 

a. Mata kuliah yang akan diperbaiki harus masuk ke dalam KRS, sesuai dengan IP 

sebelumnya 

b. Perkuliahan dan praktikum untuk mata kuliah yang diperbaiki harus diikuti 

seperti mengambil mata kuliah baru, tanpa kecuali 

c. Nilai yang diperoleh di akhir semester untuk mata kuliah yang diperbaiki 

diperhitungkan untuk IP dan beban studi berikutnya 

d. Dalam transkrip dimasukkan nilai tertinggi dari nilai yang telah diperoleh 

setelah perbaikan 

e. Perbaikan nilai atau pengulangan mata kuliah, praktikum, dan ujian-ujian selama 

masa studi hanya diizinkan 2 kali 

f. Pada prinsipnya nilai C boleh diperbaiki dengan syarat mengulang mata kuliah 

tersebut diikuti secara utuh dan dimasukkan ke dalam KRS (lampiran 1)setelah 

mendapat pengesahan dari PA dan dapat tertampung sesuai dengan kapasitas 

lokal 

 

4. Ujian Khusus/Perbaikan Nilai sebelum Ujian Sarjana 

Sebelum ujian sarjana, seorang mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian 

susulan khusus, maksimum untuk 3 mata kuliah. 
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a. Mata kuliah tersebut sebagai penghalang untuk memenuhi syarat ujian sarjana 

b. Berdasarkan pertimbangan khusus Ketua Prodi dan persetujuan dosen 

pembimbing 

c. Izin Ujian khusus diterbitkan oleh Pembantu Ketua I setelah mendapat 

permintaan tertulis dari pembimbing yang disetujui oleh Ketua Prodi 

d. Ujian khusus tidak dapat diizinkan kepada mahasiswa yang tidak memanfaatkan 

untuk mengulang mata kuliah tersebut pada semester sebelumya secara utuh 

 

H. Semester Pendek 

Sesuai dengan PP No. 60/1999, bahwa mahasiswa berhak untuk menyelesaikan studi 

lebih awal dari jadwal yang telah ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku. 

Untuk itu pada setiap alih tahun akademik diberikan kesempatan mahasiswa untuk 

mengambil perkuliahan semester pendek, dengan beban tidak melebihi 10 SKS. Mata 

kuliah yang dimuculkan pada setiap semester pendek terbatas pada mata kuliah yang 

dapat diselesaikan sesuai dengan beban SKS kuliah dan praktikum yang bersangkutan 

dan beban dosen pengasuh. Penetapan penyelenggaraan semester pendek diatur secara 

tersendiri, tetapi tetap mengacu pada tata cara administrasi akademik yang berlaku 

(mata kuliah yang tidak lulus). 

 

I. Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) 

Mulai tahun akademik 2006/2007, kembali dilakukan KPM dengan jumlah SKS 3. 

Kegiatan KPM pelaksananya adalah STIA dan bekerja samadengan Lembaga 

Pengabdian pada Masyarakat STIA selama 2 bulan. Syarat untuk mengikuti KPM 

adalah mahasiswa tersebut telah menyelesaikan studinya minimal 135 SKS. 

 

J. Tugas Akhir 

Setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya diwajibkan menyelesaikan tugas 

akhir. Tugas akhir meliputi penulisan usul (proposal) penelitian dan seminar usul 

penelitian,Penelitian,  Pengolahan data, Penulisan laporan kemajuan (progress report), 

Penulisan skripsidan ujian sarjana. Dalam perencanaan dan pelaksanaan serta 

penyelesaian tugas akhir, seorang mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing 

sebanyak 1 orang. 
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1. Usul (proposal) Penelitian 

Usul penelitian ditulis setelah berkonsultasi dengan dosen pembimbing. Diharapkan 

mahasiswa telah mulai merencanakan proposal penelitian pada semester VII, pada saat 

telah ditunjuk pembimbing. Setelah mendapatkan persetujuan dari pembimbing dan 

dosen undangan (berjumlah minimal 2 orang) dan dapat dihadiri sekurang-kurangnya 10 

mahasiswa. Kemudian secara administrasi proposal disahkan oleh pembimbing yang 

diketahui oleh Ketua Prodi. 

2. Penelitian 

Syarat-syarat utama untuk dapat mengadakan penelitian adalah apabila mahasiswa yang 

bersangkutan telah lulus dengan 144 SKS, nilai D maksimal 2 mata kuliah hanya untuk 

mata kuliah pilihan dan tanpa nilai E, serta telah mengambil mata kuliah pokok, dan 

metodeilmiah/metode Penelitian Sosial. Pembimbing memberikan rekomendasi praktek 

yang dialamatkan kepada Ketua Prodi, disertai dengan proposal yang siap dijilid dan 

ditanda tangani pembimbing, dan disahkan oleh Ketua Prodi. Ketua Prodi akan 

mengeluarkan surat tugas yang dijadwalkan 3 bulan dan maksimal 6 bulan atau sesuai 

dengan penelitian. Untuk penelitian yang berkaitan dengan instansi diluar STIA,bila 

diperlukan surat-surat maka akan dikeluarkan oleh Ketua STIA. 

Dalam waktu 3-6 bulan yang telah ditentukan diatas, mahasiswa harus memanfaatkan 

waktu yang diberikan untuk melakukan penelitian, pengolahan data, penulisan laporan 

kemajuan (progress report), penulisan skripsi, seminar hasil penelitian (skripsi), dan 

ujian sarjana. Penyelesaian praktek harus sesuai dengan bukti tertulis. 

3. Laporan Kemajuan (progress report) 

Setelah menyelesaikan penelitian yang dibuktikan dengan surat keterangan dari tempat 

penelitian, mahasiswa segera melakukan pengolahan data dan membuat laporan 

kemajuan, paling lambat 1 bulan setelah selesai penelitian. Isi laporan ini meliputi 

pelaksanaan penelitian dan data yang telah diolah. Laporan ini diserahkan 1ex untuk 

Pembimbing dan didiskusikan sebagai arahan untuk menulis skripsi. 

 

4. Penulisan  

Skripsi adalah suatu bahagian tugas akhir yang ditulis berdasarkan hasil penelitian dan 

didukung oleh studi kepustakaan. Penulisan skripsi berpedoman kepada Buku Panduan 

Penulisan Skripsi STIA. Setelah skripsi ditulis, 1ex diserahkan kepada dosen 

Pembimbing untuk diperiksa. Penyelesaian penulisan skripsi paling lama 1 tahun sejak 
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dimulai penelitian. Bila dalam jangka waktu satu tahun mahasiswa tidak dapat 

menyelesaikan skripsinya, maka penelitian dinyatakan gagal dan harus diganti dengan 

judul yang baru, dan berarti penelitian harus diulang. 

 

5. Seminar Skripsi 

Setelah skripsi dianggap sudah memenuhi syarat maka Pembimbing merekomendasikan 

mahasiswa yang bersangkutan  untuk dapat melaksanakan seminar skripsi. 

Rekomendasi dikirimkan kepada Ketua Prodi untuk diatur jadwal, ruangan, 

kelengkapan lainnya.Izin seminar diterbitkan oleh Ketua Prodi. Mahasiswa lain yang 

hadir dalam seminar akan memperoleh formulir  sebagai tanda bukti pembahas seminar 

dan hadir seminar. 

 

K. Ujian Sarjana 

Ujian akhir harus ditempuh oleh mahasiswa  yang akan menyelesaikan program 

studinya. Ujian akhir, sering juga disebut dengan Ujian Sarjana, merupakan kombinasi 

dari Ujian Tugas Akhir dan Ujian Komprehensif yang dilaksanakan dalam bentuk 

Tanya jawab lisan atau diskusi. Jumlah penguji sebanyak 3 orang termasuk 

pembimbing. 

1. Persyaratan Ujian Sarjana 

a. Telah menyelesaikan perkuliahan minimal sejumlah SKS persyaratan yang  sah 

bagi program studi (laporan kemajuan belajar, KRS, KHS) yaitu 135 SKS 

b. Mempunyai IPK minimal 2,50, tidak mempunyai nilai E. nilai D paling banyak 

2 mata kuliah, untuk mata kuliah wajib tidak dibenarkan mempunyai nilai D 

c. Membawa bukti tertulis telah membayar SPP untuk semester yang bersangkutan 

d. Membawa bukti tertulis bebas segala bentuk pinjaman dari laboraturium, 

perpustakaan, dan lain-lain 

e. Menyerahkan bukti ACC Sidang dari dosen pembimbing 

f. Menyerahkan Kartu Kendali dan kartu koreksi skripsi 

g. Mengoto copy skripsi sebanyak 3 eks 

 

2. Pelaksanaan Ujian Sarjana 

Apabila mahasiswa telah memenuhi semua persyaratan tersebut, maka dosen 

pembimbing akan merekomendasikan yang bersangkutan untuk mengikuti ujian akhir 



28 

 

yang disampaikan kepada Ketua Prodi. Ketua Prodi yang akan mengatur Tim Penguji, 

serta melapor kepada PK 1. Selambat-lambatnya 3 hari sebelum pelaksanaan ujian, 

naskah skripsi telah sampai ditangan Tim Penguji dengan tanda bukti. 

 

Ujian sarjana dilakukan pada STIA, dan bersifat komprehensif. Panitia Ujian Akhir 

ditunjuk oleh Ketua Prodi sebanyak 3 orang. Komposisi Penguji adalah dosen 

Pembimbing, dan ditambah dengan 2 orang penguji lain sebagai anggota. Ujian dapat 

dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pembimbing  yang didampingi penguji sebanyak 2 

orang. 

3. Penilaian Ujian Sarjana 

Setelah ujian selesai, panitia bersidang dan langsung menyatakan mahasiswa lulus atau 

tidak. Penilaian Tim Penguji meliputi Isi dan format skripsi dengan bobot 100%. Bobot 

yang dinilai antara lain Sikap 15%, Penyajian 25%, Materi 30%, Penguasaan 40%. Nilai 

Pembimbing 50% dan Penguji dibagi menjadi dua bagian antara lainPenguji I 25% dan 

Penguji II25% untuk penguji dari total nilai yan diberikan. Bila nilai akhir tidak kurang 

dari 60 (enam puluh) maka yang bersangkutan dinyatakan lulus. Khusus untuk ujian 

sarjana penilaiannya seperti tabel dibawah ini. 

 

Nilai Angka, Mutu, Angka Mutu serta Mutu Penilaian Ujian Sarjana 

Nilai Angka Nilai Mutu Angka Mutu Mutu 
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Mekanisme lebih lanjut setelah pelaksanaan ujian akhir adalah sebagai berikut : 

a. Perbaikan- Perbaikan format maupun isi skripsi yang disarankan tertulis oleh 

panitia ujian diserahkan kepada Pembimbing. Pembimbing wajib 

mempertimbangkan dan menyempurnakan skripsi tersebut yang kemudian 

dilaksanakan oleh mahasiswa  sebelum diperbanyak. Perbaikan dan perbanyakan 

skripsi sampai selesai dan disetujui oleh panitia penguji, ketua Prodi dan Ketua 
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STIA paling lambat 3 minggu sebelum pendaftaran wisudawan/wisudawati 

menurut kalender akademik STIA. Bila mahasiswa tidak menyelesaikan sampai 

batas waktu tersebut maka wisuda untuk mahasiswa ditunda ke periode 

berikutnya. 

b. Bila persyaratan telah terpenuhi, maka perbanyakan skripsi masing-masing satu 

rangkap diserahkan kepada pembimbing, ketua Prodi dan penguji, dengan bukti 

penerimaan. Dengan demikian yang beraangkutan dapat mendaftarkan diri untuk 

diwisuda. 

c. Untuk mahasiswa yang tidak lulus, maka diberi kesempatan untuk mengikuti 

ujian akhir paling banyak 2 kali dan dalam waktu 1 tahun. Jarak waktu 

pengulangan ditentukan oleh panitia ujian 

d. Mahasiswa yang tidak lulus ujin akhir setelah diberi kesempatan untuk 

mengulang 2 kali, dinyatakan gagal dan kepadanya diberikan surat keterangan 

dan transkrip yang memuat semua nilai yang telah diperolehnya. 

 

4. Prediket Lulusan 

Predikat lulus diberikan berdasarkan IPK yang nilai semua mata kuliah dan ujian 

tugas akhir dengan tingkatan sebagai berikut : 

a. Dengan pujian, bila 

1. IPK antara 3,51 sampai dengan 4,00 

2. Tidak mempunyai nilai mata kuliah lebih rendah dari B kecuali satu mata 

kuliah C 

3. Menyelesaikan program studinya dalam waktu lebih dari 8 semester program 

S1 ditambah satu tahun efektif 

b. Sangat Memuaskan, bila 

1. IPK antara 2,76 sampai dengan 3,50 

2. Tidak mempunyai nilai mata kuliah lebih rendah dari C 

3. Menyelesaikan program studinya dalam waktu tidak lebih dari 12 semester 

efektif 

c. Memuaskan, bila 

IPK antara 2,00 sampai dengan 2,75 
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Wisudawan yang lulus dengan predikat Dengan Pujian dan wisudawan terbaik 

diberikan penghargaan khusus dari STIA. Penetapan wisudawan terbaik ditentukan 

apabila paling sedikit ada 10 orang lulusan yang diwisuda, dan predikat lulusan calon 

wisudawan terbaik tersebut minimal memuaskan. 

 

L. Pengurusan Ijazah 

1. Ijazah Program Sarjana 

Ijazah sarjana akan diberikan kepada mahasiswa setelah menjalani studi jenjang Sarjana 

dengan jumlah kredit 144 SKS termasuk pembuatan skripsi dan lulus ujian skripsi atau 

termasuk pembuatan karya akhir dan lulus ujian karya akhir untuk jalur tanpa skripsi. 

Syarat-syarat pembuatan ijazah adalah mengisi dan menyerahkan formulir ijazah dan 

transkrip akademik dengan lampiran berkas sebagai berikut : 

a. Berita acara sidang Tugas Akhir (TA) bagi program yang mensyaratkan 

kelulusan dengan TKA yang diuji dihadapan panitia ujian TA (menyerahkan 

nilai hasil ujian TA paling lambat 3 hari setelah yudisium 

b. Pas Photo hitam putih ukuran (4x6) 

c. Foto Copy Ijazah SLTA yang dilegalisir 

d. Tanda terima TA dari kepustakaan STIAN dan Prodi 

e. Keterangan telah memenuhi kewajiban administrai yang berlaku di STIAN 

f. Keterangan bebas pinjaman buku dari perpustakaan STIAN 

g. Berkas tersebut diserahkan oleh Prodi ke Akademik paling lambat 2 minggu 

setelah mahasiswa di yudisium 

h. Ijazah dapat diambil 2 bulan setelah berkas masuk ke akademik 

 

2. Wisuda 

Lulusan pendidikan jenjang sarjana STIA dapat mengikuti upacara wisuda yang 

diselenggarakan oleh STIA, harus memenuhi ketentuan pengurusan ijazah dan 

mendaftar serta membayar biaya administrasi peserta upacara. Upacara wisuda 

dilaksanakan 1 kali dalam setahun, sesuai dengan kalender akademik yang ditetapkan 

oleh STIA Nasional Lhokeumawe. 
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M. Tugas dan Tanggung Jawab Dosen 

1. Tugas Mengajar 

Dosen adalah seorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh 

penyelenggara perguruan tinggi, dengan tugas utama pengajar pada perguruan tinggi 

tersebut. Tugas mengajar meliputi member kuliah dan praktikum, serta menjadi 

Penasehat Akademik (PA), dan pembimbing mahasiswa maupun seminar-seminar 

penelitian mahasiswa. Disamping mengajar, dosen juga bertugas melakukan penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat, sehingga beban tugas minimal seorang dosen 

adalah 12 SKS per semester. Tugas untuk memberi kuliah dilaksanakan dalam bentuk 

kuliah dan praktikum, pelatihan, atau pemberian bentuk tugas lainnya kepada 

masyarakat. 

 

2. Persyaratan dan Tugas Penasehat Akademik 

Setiap mahasiswa didampingi oleh seorang Penasehat Akademik sejak semester I 

sampai ia memeperoleh pembimbing. Persyaratan penasehat akademik : 

1. PA sekurang-kurangnya Asisten Ahli untuk dosen yang bergelar 

S1/Magister/Doktor 

2. PA diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STIA atas usul Ketua Prodi 

3. Seorang PA mengasuh paling kurang 2 orang dan paling banyak 30 orang per 

semester 

4. PA untuk seorang mahasiswa dapat diganti bila mahasiswa pindah program atau 

minat studi, atau bila dosen berhalangan tetap, seperti tugas belajar atau 

diperbantukan di tempat lain, atau atas usul mahasiswa, dosen dan pimpinan 

Adapun tugas PA adalah : 

a. Memberikan penjelasan kepada mahasiswa tentang sistem pendidikan dan 

administrasi STIAN 

b. Memberikan bimbingan khusus kepada mahasiswa dalam menentukan rencana 

studi pada awal studi, dan menyusun rencana studi semesteran pada awal 

semester dan mengesahkan 

c. Memberikan penjelasan dan nasehat kepada makasiswa tentang cara belajar 

yang efisien, sehingga dapat menyelesaikan studi tepat waktu sesuai dengan  

sistem pendidikan STIAN 
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d. Menyediakan waktu yang cukup untuk berkonsultasi dengan mahasiswa 

sekurang-kurangnya 3 kali dalam satu semester, yaitu pada awal, sebelum ujian 

tengah dan sebelum ujian semester 

e. Mengevaluasi prestasi belajar mahasiswa yang diasuh dan melaporkannya secara 

teratur tiap akhir semester pada rapat Prodi untuk diteruskan ke Ketua STIA 

f. Memberikan peringatan kepada mahasiswa bimbingan yang prestasinya 

menurun atau rendah, serta meneliti sebab-sebabnya, dan membantu mencari 

jalan keluarnya sehingga prestasi mahasiswa meningkat pada semester 

berikutnya 

 

Hak dan Jewajiban Mahasiswa Terhadap Penasehat Akademik adalah : 

a. Berhak memperoleh penjelasan dan nasehat dalam menyusun rencana studi, 

serta mengatasi berbagai kesulitan, terutama dalam menyelesaikan studinya 

b. Berkewajiban berkonsultasi berdiskusi, dan melaporkan kemajuan belajar secara 

teratur minimal 3 kali setiap semester, yaitu pada awal, sebelum ujian tangah 

dan sebelum ujian semester serta meminta pengesahan rencana studi 

3. Tugas Sebagai Pembimbing 

Tugas sebagai pembimbing dilakukan terhadap mahasiswa yang akan melaksanakan 

tugas akhir seperti penyusunan rencana penelitian, menyusun skripsi, praktek 

laboraturium, kerja praktek, atau bentuk tugas lainnya. Pembimbing ditunjuk pada awal 

semester VIII. Bila diperlukan akan ditunjuk pembimbing II. 

a. Pembimbing I sekurang-kurangnya asisten ahli bagi yang berpendidikan S1 atau 

lector yang berpendidikan S2 dan S3. Apabila tidak ada yang memenuhi syarat 

boleh menggunakan pembimbing setingkat dibawahnya. 

b. Pembimbing diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STIA atas usul Ketua Prodi 

c. Seorang pembimbing dapat mengasuh paling banyak 10 orang per tahun atau 

disesuaikan dengan jumlah dosen 

 

1). Tugas dan Tanggung Jawab Pembimbing adalah : 

a. Meneruskan tugas PA 

b. Membimbing penyusunan rencana penelitian atau skripsi, atau tugas akhir 

lainnya 
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c. Memonitoring pelaksanaan penelitian, atau tugas penyusunan skripsi atau tugas 

akhir lainnya 

d. Memeriksa konsep rencana penelitian dan skripsi atau tugas akhir lainya, dan 

untuk satu kali pemeriksaan sebuah konsep rencana penelitian, skripsi atau tugas 

akhir lainnya yang tidak lebih dari 3 minggu 

 

2). Hak dan Kewajiban Mahasiswa terhadap Pembimbing adalah : 

a. Berhak memperoleh bimbingan dalam mengatasi berbagai kesulitan penyusunan 

rencana penelitian, penelitian, dan penyusunan skripsi atau tugas akhir lainnya 

b. Berhak menanyakan dan memperoleh hasil koreksi konsep rencana penelitian 

atau skripsi setelah 1 bulan penyerahan tersebut kepada pembimbing 

c. Berkewajiban menyelesaikan perbaikan konsep rencana penelitian atau skripsi 

tersebut point b diatas sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh dosen 

pembimbing 

d. Berkewajiban menyelesaikan penyusunan skripsi paling lama1 tahun, bila dalam 

waktu 1 tahun tidak selesai maka judu skripsi akan diganti dengan yang baru 

e. Berkewajiban mengkonsultasikan penyusunan rencana penelitian, serta 

kemajuan penyusunan skripsinya dalam batas waktu yang ditentukan oleh 

pembimbing 

3). Pelaksana Konsultasi 

a. Agar dosen dapat menjalankan tugasnya sebagai PA atau pembimbing, maka 

dosen wajib menyediakan waktu konsultasi sekurang-kurangnya 2 hari dalam 

seminggu 

b. Hari konsultasi tersebut diumumkan diProdi, sehingga memudahkan mahasiswa 

untuk berkonsultasi 

c. Pada semester V kepada mahasiswa diberikan formulir monitoring kemajuan 

belajar yang diisi dan diparaf setiap berkonsultasi dengan Dosen Pembimbing 

4). Tugas Akademis lainya 

Disamping tugas utama mengajar, dosen juga berkewajiban melakukan penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurang 1 judul per tahun. Setiap dosen 

berkewajiban membuat laporan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua STIA untuk 

diteruskan kepada Pembantu Ketua, yang meliputi kuliah, praktikum, penasehat 
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akademik, pembimbing, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta tugas 

tambahan kalau ada, satu kali dalam setahun. 

 

N. Sanksi Akademik dan Sanksi Administratif 

Sanksi akademik diberikan kepada mahasiswa dan sanksi administratif diberikan 

kepada dosen yang telah menyimpang dari system penyelenggaraan pendidikan dan 

peraturan-peraturan STIA dalam rangka menjaga mutu proses pendidikan. 

1. Sanksi Akademik 

Sanksi Akademik diberikan kepada mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan-

ketentuan yang peraturan yang berlaku. 

1. Sanksi akademik untuk mahasiswa diberlakukan sebagai berikut : 

a. Seorang mahasiswa yang telah belajar selama 4 semester efektif tidak 

diperkenankan melanjutkan studinya bila evaluasi akhir semester IV 

tidak memenuhi kedua syarat berikut ini : 

 Telah mengambil sekurang-kurangnya 40 SKS 

 Mencapai IPK sekurang-kurangnya 2,00 

2. Seorang yang telah belajar selama 8 semester efektif tidak diperkenankan 

melanjutkan studinya bila pada evaluasi pada semester VIII tidak memenuhi 

syarat sebagai berikut : 

a. Telah mengambil 80 SKS 

b. Mencapai IPK sekurang-kurangnya 2,00 

3. Seorang mahasiswa yang telah belajar selama 14 semester efektif dan belum 

juga memenuhi syarat lulusan program, dikeluarkan oleh STIAN yang 

meliputi : 

a. Telah mengumpulkan jumlah minimal sks yang disyaratkan untuk 

program studi yang bersangkutan 

b. IPK minimal 2,00 

c. Tidak ada nilai E 

d. Nilai D paling banyak 2 (dua) buah dan tidak pada mata kuliah wajib 

e. Lulus ujian akhir/ujian skripsi 

4. Ujian tugas akhir mempertahankan skripsi pada program studi hanya dapat 

diberikan paling banyak 3 kali dan mahasiswa yang masih belum pada ujian 
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yang ketiga kali, yang bersangkutan dikeluarkan dari STIAN dengan sebuah 

Surat Keterangan. 

5. Mahasiswa yang menghentikan studinya untuk sementara tanpa Surat 

Keputusan Ketua STIA selama lebih 2 semester kumulatif baik berturut-

turut atau tidak, dikeluarkan dari STIAN 

2. Sanksi Administratif 

Sanksi administratif diberikan kepada dosen dalam sanksi sebagaimana disebutkan 

dibawah ini : 

a. Dosen yang melaksankan kuliah kurang dari jumlah minimum yang telah 

ditetapkan untuk satu mata kuliah di setiap semester 

b. Dosen yang melanggar-melanggar kaidah-kaidah pemberian nilai ujian yang 

berlaku, serta melanggar ketentuan-ketentuan akademik lainnya. 

c. Dosen yang telah melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur 

dalam statuta STIAN dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku. 

 

3. Sanksi Pemberian Kuliah Kurang dari Minimum 

a. Dosen yang member kuliah kurang dari 80% dalam satu semester untuk pertama 

kalinya, diberkan teguran secara lisan oleh Ketua Prodi/Program Studi atau 

Ketua STIA kecuali ada alasan yang dapat dipertanggung jawabkan. 

b. Dosen yang member kuliah kurang dari 80% dalam satu semester selama 2 

semester diberikan teguran tertulis I oleh Ketua STIA 

c. Dosen yang memberi kuliah kurang dari 80% dalam satu semester selama 3 

semester diberikan teguran tertulis II oleh Ketua STIA 

d. Dosen yang terbukti melanggar kaidah-kaidah penilaian nilai ujian yang berlaku, 

dibebaskan dari tugas memberi kuliah, pembimbing akademik, dan pembimbing 

skripsi oleh Ketua STIA dengan persetujuan Ketua Prodi/Program Studi 

e. Dosen yang terbukti melanggar Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi 

(STIA) Nasional Lhokseumawe dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku ditetapkan sanksi oleh Ketua STIA atas usul Pembantu Ketua I setelah 

meminta pertimbangan Senat/ STIAN 

Bentuk sanksi yang diberikan kepada dosen disesuaikan dengan undang-undang dan 

peraturan yang berlaku. 
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4. Sanksi Penyerahan Nilai Terlambat 

a. Dosen yang terlambat menyerahkan nilai Ujian Tengah Semester (UTS) dari 

jadwal yang telah ditentukan akan diberi teguran tertulis oleh Ketua STIA 

b. Dosen yang terlambat menyerahkan nilai Ujian Akhir Semester (UAS) dari 

jadwal yang telah ditentukan diberi sanksi berupa pernyataan tidak puas secara 

tertulis oleh Kaprodi, atau sanksi lainnya sesuai dengan aturan dan ketentuan-

ketentuan yang berlaku. 

Dosen yang dikenai sanksi administratif oleh Ketua STIA berdasarkan butir 3 huruf e 

diatas, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Kajur dalam jangka waktu 14 

hari mulai dari tanggal ia menerima keputusan sanksi administratif tersebut dengan 

mengemukakan alasan-alasan keberatannya kepada Ketua STIA. 
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BAB VI 

 KEMAHASISWAAN 

 

Panduan kemahasiswaan yang dikemukakan disini meliputi lembaga mahasiswa, 

tunjangan dan beasiswa, dan kegiatan lain yang dibina oleh Pembantu Ketua I dan 

Ketua Prodi. 

 

A. Lembaga Kemahasiswaan 

Bentuk susunan lembaga Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) 

Nasional Lhokseumawe disesuaikan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan RI No.155/U/1998, tanggal 30 Juni 1998, tentang pedoman umum 

organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi, serta statuta Sekolah Tinggi Ilmu 

Administrasi (STIA) Nasional Lhokseumawe tahun 2002 tentang Organisasi 

Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Nasional Lhokseumawe. 

 

1. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa 

a. Pengertian MPM 

Dewan Legiskatif Mahasiswa STIA adalah wadah non structural 

kemahasiswaan yang merupakan unsur kelengkapan di Sekolah Tinggi Ilmu 

Administrasi (STIA) Nasional Lhokseumawe 

b. Fungsi MPM 

1. Menyalurkan inspirasi mahasiswa yang dilakukan dalam bentuk 

menentukan kebijaksanaan pokok, melakuakan pengawasan dan 

penilaian terhadap kegiatan yang dilaksanakan BEM 

2. Memberikan saran untuk menumbuhkan dan mendorong sikap mandiri, 

berani, dan bertanggung jawab bagi mahasiswa 

3. Turut serta mengembangkan dan menumbuhkan budaya dan prilaku 

ilmiah 

c. Tugas MPM 

1. Menyusun pokok-pokok program kegiatan BEM 

2. Mengawasi serta memberikan saran kepada BEM STIA untuk menilai 

kegiatan BEM 
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3. Mengusulkan kepada Ketua STIA peraturan ketetapan yang dianggap 

perlu dibidang kemahasiswaan serta tidak bertentangan dengan ketentuan 

yang berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Nasional 

Lhokseumawe 

4. Melakukan penilaian terhadap pertanggung jawaban kegiatan BEM pada 

akhir masa tugasnya dan menyampaikan hasil penilaian pertanggung 

jawaban tersebut beserta hasil kerja MPM kepada Ketua STIA 

5. Kepengurusan MPM 

a. Pengurus terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota 

b. Jumlah anggota dari masing-masing perwakilan persemester 

II/III/IV/V/VI VII/VIII 

c. Masa kerja kepengurusan adalah 1 ( satu) tahun  

d. Seorang yang menduduki Jabatan Ketua MPM, hanya untuk 1 (satu) 

kali masa Jabatan 

e. Anggota terpilih bersidang untuk menyusun pengurus MPM 

f. Ketua dipilih dari/oleh anggota MPM 

g. Pengurus ditetapkan oleh Ketua STIA dengan suatu Surat Keputusan 

6. Persyaratan dan Prosedur Kepengurusan MPM 

1. Persyaratan 

a. Anggota MPM adalah perwakilan persemester II/III/IV/V/VI 

VII/VIII 

yang dipilih oleh mahasiswa yang bersangkutan 

b. Mempunyai dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap 

Almameter 

c. Dapat bekerja sama dengan berbagai pihak 

d. Mempunyai integritas kepribadian, budi pekerti dan 

kepemimpinan yang baik 

e. Mempunyai prestasi akademik yang baik, sekurang-kurangnya IP 

Komulatif 2,75 dan IP Semester 2,75 

f. Telah mengikuti penataran LKMM tingkat dasar 

g. Telah duduk minimum pada semester III dan maksimal  paa 

semester VII 
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2. Prosedur Penilaian MPM 

a. Bila sudah habis waktunya pemilihan Pengurus MPM baru 

dibentuk panitia pemilihan berdasarkan Surat Tugas Ketua STIA 

b. Panitia mengajukan nama-nama calon anggota yang berasal dari 

perwakilan persemester II/III/IV/V/VI VII/VIII 

 

2. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) 

a. Pengertian  BEM 

BEM adalah wadah non structural kemahasiswaan yan merupakan unsur 

kelengkapan di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Nasional 

Lhokseumawe 

b. Fungsi BEM 

1. Melakukan kegiatan ekstrakulikuler mahasiswa dibidang penalaran, 

minat dan kegemaran, kesejahteraan mahasiswa, dan pengbdian 

kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang ada 

2. Mengembangkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan manajemen 

kegiatan kemahasiswaan 

3. Turut serta menumbuhkan dan mengmbangkan budaya dan perilaku 

ilmiah 

c. Tugas BEM 

1. Menyusun program kerja secara terperinci sesuai dengan pokok-

pokok program mahasiswa yang telah disusun/digariskan oleh 

Dewan Legislatif Mahasiswa 

2. Melaksanakan program kerja kegiatan mahasiswa tersebut setelah 

mendapat persetujuan Ketua STIA 

3. Memberikan pertanggung jawaban atas semua  pelaksanaan kegiatan 

dan penggunaan dana kepada MPM dan Ketua STIA 

4. Menetapkan iuran anggota bersama pengurus BEM 

 

d. Kepengurusan BEM 

1. Pengurus BEM terdiri atas Ketua Merangkap anggota, Sekretaris 

Merangkap anggota, Bendahara merangkap anggota dan anggota 

lainnya 
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2. Pengurus BEM dibantu oleh koordinator-koordinator unit 

kegiatan(disesuaikan dengan kebutuhan) 

3. Masa jabatan kepengurusan selama 1 (satu)  tahun melalui pemilihan 

dan Ketua tidak dapat dipilih lagi 

4. Pengurus BEM harus memberikan laporan kepada Ketua STIA 

berupa : 

a. Pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana 

setelah selesai kegiatan 

b. Laporan priodik setiap semester 

 

e. Persyaratan dan Prosedur Kepengurusan BEM 

1. Persyaratan Pengurus BEM 

a. Terdaftar dan aktif sebagai mahasiswa dan telah duduk paling 

kurang disemester III dan paling tinggi semester VII 

b. Mempunyai loyalitas dan dedikasi yang tinggi terhadap Sekolah 

Tinggi 

c. Dapat bekerja sama dengan berbagai pihak 

d. Mempunyai prestasi akademik yang baik, sekurang-kurangnya IP 

Komulatif 2,45 dan IP Semester 2,45 

e. Mempunyai integritas kepribadian, budi pekerti dan 

kepemimpinan yang baik 

f. Telah mengikuti penataran LKMM tingkat dasar 

 

2. Prosedur Pemilihan dan Pengurus BEM 

a. MPM mengadakan rapat untuk memilih 3 orang Formatur yang 

dilakukan dengan memilih secara langsung dari seluruh anggota 

b. Calon-calon terpilih diajukan kepada PK1 untuk ditetapkan 

seorang sebagai Ketua Formatur/Ketua BEM 

c. Ketua Formatur/Ketua BEM membentuk pengurus berpedoman 

pada Peraturan Pemerintah yang ditetapkan dan selanjutnya 

diajukan kepada PK1 untuk mendapatkan persetujuan 

d. Pengurus BEM ditetapkan  oleh PK1 dengan suatu Surat 

Keputusan 



41 

 

3. Hubungan Kerja 

a. Hubungan kerja antara BEM dan diselengggarakan secara 

harmonis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing 

b. Kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang dilakuan harus ada izin 

Ketua STIA 

 

5.  Tunjangan dan Beasiswa 

Mahasiswa yang berprestasi dalam pendidikan, banyak membantu dan ikut serta dalam 

kegiatan kemahasiswaan, serta mengalami keterbatasan dana dalam pendidikan dapat 

dipertimbangkan untuk mendapat beasiswa. 

Sumber-sumber beasiswa antara lain : 

 Kopertis/DIKTI 

 Pemerintah Aceh 

 

B. Alumni 

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Nasional Lhokseumawe sejak berdirinya 

telah meluluskan  sekitar 365 alumni. Para alumni Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi 

(STIA) Nasional Lhokseumawe dewasa ini menyebar hampir di seluruh penjuru tanah 

air dan bahkan ada yang di luar negeri. Para alumni Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi 

(STIA) Nasional Lhokseumawe tersebut telah membentuk suatu wadah yang disebut 

dengan Korps Alumni (KA) Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Nasional 

Lhokseumawe yang pengurus pusatnya berkedudukan di Lhokseumawe. 

 

C. Pembiayaan  

1. Pembiayaan untuk kegiatan organisasi kemahasiswaan di Sekolah Tinggi 

Ilmu Administrasi (STIA) Nasional Lhokseumawe dibebankan kepada 

anggaran yang bersangkutan dan atau usaha lain atas izin Ketua STIA 

2. Pengelolaan dan peranggung jawaban penggunaan biaya sebagaimana 

dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
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BAB VII  

TATA TERTIB 

 

A. Tata Tertib Umum dan Kewajiban 

1. Setiap mahasiwa sebagai warga kampus berkewajiban menjaga integritas 

sesama civitas akademika, menjaga kehormatan almamater, bangsa dan 

Negara 

2. Setiap mahasiwa sebagai warga kampus berkewajiban mentaati segala 

ketentuan/peraturan  yang berlaku untuk mewujudkan  penyelengggaraan 

tugas pokok  STIA dengan baik 

3. Dalam mengikuti pendidikan dan kegiatan lainnya dikampus, mahasiswa 

harus memperhatikan penampilan diri dan perilaku yang sopan dan etika 

yang mencerminkan kepribadian Indonesia 

4. Setiap mahasiwa sebagai warga kampus berkewajiban menjaga dan 

memelihara semua prasarana, sarana, dan fasilitas Sekolah Tinggi Ilmu 

Administrasi (STIA) Nasional Lhokseumawe 

5. Setiap mahasiwa sebagai warga kampus berkewajiban untuk berpartisipasi 

dalam seluruh kegiatan yang diprogramkan maupun kegiatan lain yang 

diatur oleh Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Nasional 

Lhokseumawe. 

6. Setiap mahasiwa sebagai warga kampus berkewajiban untuk menjaga dan 

memelihara ketenangan, kebersihan, ketertiban dan keindahan di lingkungan 

kampus Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Nasional Lhokseumawe 

secara keseluruhan 

7. Setiap mahasiwa sebagai warga kampus berkewajiban harus menjaga 

hubungan, tenggang rasa, dan saling hormat-menghormati dengan 

masyarakat didalam kampus 

 

Pelangggaran terhadap tata tertib dan kewajiban akan diberikan sanksi akademik, 

berupa nasehat, teguran, maupun hukuman (skorsing), atau pengusulan pemberhentian 

sesuai dengan tingkat pelanggaran. 
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B. Tata Tertib Perkuliah dan Praktikum 

1. Setiap mahasiswa harus berpakaian rapidan sopan seperti memakai baju 

yang mempunyai kancing kerah bagi pria bagi wanita memakai baju 

berlengan tidak ketat serta rok, celana yang sopan atau berpakaian muslimah 

2. Setiap mahasiswa dilarang menggunakan make-up yang mencolok 

3. Setiap mahasiswa wajib memakai sepatu, kecuali dengan alasan tertentu, 

sepatu adalah yang menutup punggung kaki, jari kaki, dan tumit (tidak 

dibenarkan menggunakan sepatu sandal) 

4. Setiap mahasiswa harus sudah masuk 5 menit ke kelas sebelum kuliah atau 

praktikum dimulai dan keluar setelah ada pemberitahuan dari dosen yang 

memberi mata kuliah 

5. Setiap mahasiswa dalam mengikuti kuliah dan praktikum harus mengisi 

daftar hadir yang disediakan dan harus ditandatangani sendiri, atau dipanggil 

oleh dosen yang bersangkutan 

6. Setiap mahasiswa sewaktu kuliah dan praktikum dilarang merokok, makan, 

minum, dan meninggalkan ruangan tanpa seizin dari dosen atau asissten 

7. Setiap mahasiswa harus tunduk pada norma sopan santun dan tidak boleh 

menganggu ketenangan sewaktu kuliah dan praktikum 

8. Setiap mahasiswa wajib menjaga kebersihan ruangan 

 

Mahasiswa yang melanggar aturan diatas tidak dibenarkan mengikuti perkuliahan dan 

praktikum. Khusus kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran penandatanganan 

daftar hadir, yaitu menandatangani semua nama yang bukan namanya sendiri, diberi 

sanksi akademik. Kepada mahasiswa yang bersangkutan (baik yang menandatangani 

maupun yang ditandatangani) diberi sanksi berupa pembatalan mata kuliah yang 

bersangkutan untuk semester yang bersangkutan, atas usul dosen yang bersangkutan dan 

disetujui oleh PK 1. 

 

C. Tata Tertib Ujian (UTS dan UAS) 

1. Semua mahasiswa harus memulai ujian sesuai dengan jadwal yang 

ditentukan oleh akademik 

2. Untuk ujian berlaku hal yang sama dengan tata tertib perkuliahan dan 

praktikum ditambah dengan persyaratan pakaian dan ketentuan lain 
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3. Ujian hanya diikuti oleh mahasiswa yang berhak. Setiap mahasiswa harus 

membawa kartu ujiannya yang telah ditandatangani oleh Kaprodi 

4. Setiap mahasiswa harus duduk ditempat duduk ujian dan lokal yang telah 

diatur secara khusus oleh penanggung jawab ujian 

5. Setiap mahasiswa yang sedang mengikuti ujian harus bekerja sendiri dan 

tidak diperkenankan meminjam alat-alat tulis, kalkulator, cairan lak, 

penghapus kepada pengikut ujian yang lainnya, membuka catatan, bertanya 

atau hal-hal yang mencurigakan pengawas kearah menjawab soal secara 

tidak wajar 

6. Selama ujian berlangsung, setiap mahasiswa pengikut ujian tidak dibenarkan 

keluar masuk ruangan ujian, kecuali untuk keadaan yang sangat memaksa 

atau seizin dengan pengawas 

 

D. Tata Tertib Ujian Sarjana 

Bersikap dan berpakaian sopan serta diharuskan mamakai baju putih berlengan 

panjang dan celana hitam serta  memakai dasi bagi laki-laki. Untuk wanita 

menggunakan blus panjang berwarna putih, berjilbab hitam dan rok berwarna hitam. 

Bersikap sopan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan ujian. 

 

E. Hak dan Kewajiban 

1. Hak Tenaga Akademik 

a. Melakukan kegiatan akademik sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi 

secara bebas dan bertanggung jawab dengan mengayomi norma-norma 

kemanusiaan, martabat keilmuwan, fasilitas yang tersedia dan peraturan yang 

berlaku 

b. Menyumbangkan prestasi kerja dan karya ilmiah sesuai dengan peraturan 

perundangan yang berlaku 

c. Memperoleh perlakuan yang adil sesuai dengan profesinya 

 

2. Hak Tenaga Administrasi 

a. Menyumbangkan prestasi kerja dan karya ilmiah sesuai dengan peraturan 

perundangan yang berlaku 

b. Memperoleh perlakuan yang adil 
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3. Hak Mahasiswa 

a. Memperoleh pendidikan dan pengajara sesuai dengan program studi yang di 

tuntutnya 

b. Mengikuti setiap kegiatan kemahasiswaan yang diselengggarakan dan telah 

disetujui oleh Sekolah Tinggi 

c. Memperoleh dan menggunakan setiap fasilitas yang tersedia menurut cara-cara 

dan ketentuan yang berlaku 

d. Menyampaikan saran dan pendapat secara konstruktif sesusai dengan ketentuan 

yang berlaku mengingat norma-norma kesusilaan, kesopanan sesuai dengan 

kepribadian, adat istiadat Aceh dan falsafah bangsa Indonesia 

 

4. Kewajiban Tenaga Akademik 

a. Mendidik mahasiswa agar mampu menguasai ilmu pengetahuan dan tekhnologi, 

berjiwa penuh pengabdian serta memilki rasa tangggung jawab yang besar 

terhadap masa depan bangsa dan Negara dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma 

Perguruan Tinggi serta menyiapkan mahasiswa sebagai kader penerus cita-cita 

bangsa 

b. Mengembangkan tata kehidupan kampus sebagai masyarakat ilmiah yang 

berbudaya, bermoral pancasila dan berkepribadian Indonesia 

c. Menjamin kebebasan akademik dalam bentuk yang kreatif, konstruktif dan 

bertanggung jawab, sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat dan 

pembangunan 

d. Mengembangkan dan mengikuti terus perkembangan ilmu pengetahuan dan 

tekhnologi dalam disiplin ilmunya 

e. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku 

 

5. Kewajian Tenaga Administrasi 

a. Mengembangkan tata kehidupan kampus sebagai masyarakat ilmiah yang 

berbudaya, adat istiadat sesuai dengan Aceh, bermoral pancasila dan 

berkepribadian Indonesia 

b. Melaksanakan ketentuan pemerintah baik bersifat umum maupun kedinasan 

c. Melakukan tugas pelayanan kepada Keluarga Besar Sekolah Tinggi Ilmu 

Administrasi (STIA) Nasional Lhokseumawe yang sebaik-baiknya 



46 

 

d. Memantapkan dan memelihara rasa kesejawatan sesuai dengan Tri Dharma 

Perguruan Tinggi  

e. Bekerja dengan penuh pengabdian, jujur, tertib serta memiliki tanggung jawab 

yang besar 

 

6. Kewajiban Mahasiswa 

a. Bersama-sama dengan civitas akademika yang lainnya mengembangkan tata 

kehidupan sebagai masyarakat ilmiah yang berbudaya, adat istiadat sesuai 

dengan Aceh, bermoral pancasila dan berkepribadian Indonesia 

b. Memantapkan dan memelihara rasa kesejawatan diantara sesama Keluarga Besar 

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Nasional Lhokseumawe 

c. Membantu berpartisipasi aktif dalam setiap penyelenggaraan program-program 

kulikuler, dan ekstra kulikuler 

d. Menjaga integritas sebagai calon sarjana serta taat dan loyal terhadap peraturan 

yang berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Nasional 

Lhokseumawe 

e. Bersikap kesatria, sopan dan penuh rasa tanggung jawab terhadap sesama 

Keluarga Besar Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Nasional 

Lhokseumawe dan masyarakat luas 

 

F. Tata Krama Pergaulan dan Tanggung Jawab 

1. Tata karma pergaulan didalam lingkungan kampus Sekolah Tinggi Ilmu 

Administrasi (STIA) Nasional Lhokseumawe didasarkan atas asas-asas 

kekeluargaan serta menjunjung tinggi syariat islam, keselarasan dan 

kesimbangan sesuai dengan etika agama, etika moral dan pandangan hidup 

pancasila 

2. Keluarga Besar Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Nasional 

Lhokseumawe mempunyai tanggung jawab untuk menjaga nama baik 

almameter serta menyadari bahwa perguruan tinggi benar-benar merupakan 

masyarakat ilmiah yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan 

ilmu pengetahuan sehingga untuk itu suasana yang kondusif demi 

terselenggaranya proses belajar mengajar secara luas merupakan tanggung 

jawab bersama 
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G. Peraturan Tambahan 

1. Kepada seluruh Keluarga Besar Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) 

Nasional Lhokseumawe wajib melaksanakan Syariat Islam 

2. Kepada seluruh Kelurga Besar Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) 

Nasional Lhokseumawe tidak dibenarkan menggunakan sandal baik 

kekantor maupun pada saat masuk ruang belajar 

3. Kepada seluruh Kelurga Besar Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) 

Nasional Lhokseumawe wajib menggunakan kartu tanda pengenal milik 

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Nasional Lhokseumawe dengan 

cara menempelkan dipakaian sebelah kiri dada 

 

H. Ketentuan Tambahan 

1. Kelurga Besar Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Nasional 

Lhokseumawe yang melakukan pelanggaran dibenarkan hak untuk membela 

diri dihadapan Ketua Senat (Ketua STIA) dan anggota senat baik lisan 

maupun tulisan sebelum Ketua Senat mengeluarkan keputusan akhir 

 

I. Pelanggaran Tata Tertib 

Pelanggaran terhadap tata tertib dapat berupa : 

1. Bersikap dan bertindak yang dapat merongrong dan menjatuhkan nama baik 

almameter/Keluarga Besar Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) 

Nasional Lhokseumawe 

2. Merongrong kewibawaan pejabat Sekolah Tinggi dalam menjalankan tugas 

dan jabatannya 

3. Bertindak menyalahkan atau melampaui wewenang yang ada padanya 

4. Bertindak sewenang-wenang dan tidak adil baik terhadap bawahannya 

maupun sesama pejabat 

5. Membocorkan rahasia jabatan atau rahasia Negara 

6. Melakukan pengutan tidak sah dalam bentuk apapun didalam menjalankan 

tugasnya untuk kepentingan pribadi atau golongan 

7. Melawan dan menolak tugas dari atasanya 

8. Menghalangi, mempersulit penyelenggaraan kegiatan akademik dan non 

akademik yang telah ditetapkan Sekolah Tinggi 
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9. Mencampuri urusan administrasi pendidikan dan lain-lain tanpa wewenang 

sah dari Sekolah Tinggi 

10. Melakukan pengotoran/pengrusakan, berbuat curang serta memalsukan 

dokumen/surat yang sah 

11. Menyalahgunakan nama, lambang, tanda Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi 

(STIA) Nasional Lhokseumawe 

12. Menggunakan secara tidak sah ruangan, bangunan maupun sarana lain milik 

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Nasional Lhokseumawe tanpa izin 

13. Memeras, berjudi, membawa dan menyalahgunakan obat-obat 

terlarang/narkoba dikampus Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) 

Nasional Lhokseumawe 

14. Menyebarkan tulisan-tulisan dan faham-faham terlarang  

15. Mengadu domba dan mengasut antar civitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu 

Administrasi (STIA) Nasional Lhokseumawe 

16. Dan lain-lain yang dilarang oleh peraturan dan perundang-undangan yang 

berlaku 

 

J. Sanksi 

1. Kelurga Besar Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Nasional 

Lhokseumawe yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi. 

2. Bentuk sanksi dapat berupa : 

a. Teguran atau peringatan 

b. Pergantian kerugian akibat kerusakan yang ditimbulkan dan atau 

pembayaran denda 

c. Skorsing 

d. Larangan mengikuti kegiatan  akademik seluruh ataupun sebagian 

kegiatan dalam waktu tertentu atau selamanya 

e. Pencabutan hak atau pemecatan sebagai anggota Keluarga Besar Sekolah 

Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Nasional Lhokseumawe 
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K. Tim Pengendali Mutu (TPM) 

1. Keluarga Besar Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Nasional 

Lhokseumawe yang melakukan pelanggaran akan diproses oleh Tim 

Pengndali Mutu (TPM) yang dibentuk dengan Surat Keputusan Ketua STIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

xi 

Lampiran 1.  

Contoh KHS 

 

 

 

 

 

 

Nama Mahasiswa : 

Nama    :  

NPM   :      

Program Studi  : 

Strata   : S-1 

Semester   : 

Tahun Akademik : 

 

NO 
KODE 

MTK 

NAMA 

MATA KULIAH 
SKS 

NILAI 

HURUF 
BOBOT NB X K KET 

        

        

JUMLAH      

 
 

 KREDIT 
BEBAN 

KREDIT 
DICAPAI 

NILAI X KET 

 
SEMESTER INI 

SEMESTER KOMULATIF 

MAXIMUM SKS YAD 

   

 

 

 

 

 Lhokseumawe,………. 

 Mengetahui : 

DosenWali Ketua Prodi,   

 

 

(…………………….) (…………………….) 

NIDN. NIK. 

 

 

 

Catatan: 

………………………………… 

………………………………… 

 

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA) 

NASIONAL LHOKSEUMAWE  

Jl. Merdeka Barat No. 01 Kutablang – Lhokseumawe 24352 Telp/  

(0645) 42208, Hp. 0813 60214051, Fax. (0645) 42208 

Website : stiansionallhokseumawe.ac.id, Email : stia.nasional@yahoo.com 

Terakreditasi “B” 

SK BAN PT : NOMOR: 483/SK/Ban-PT/Akred/S/XII/2014 

 



  

xi 

Lampiran 2. 
 

Contoh Formulir Kartu Perubahan Rencana Studi 

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Nasional Lhokseumawe 

KARTU PERUBAHAN RENCANA STUDI 

 

 

Nama :  ................................................................................  

NPM :  ................................................................................  

Jurusan : .................................................................................  

Semester  : Ganjil/Genap I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII*) 

TahunAkademik : .................................................................................  

Berlaku : 1. Perubahan/Pengambilan Mata Kuliah 

 

Mata Kuliah Yang Dibatalkan 

No Kode MK Mata Kuliah SKS Sn Sls Rb Km Jm Sbt 

1          

2          

Jumlah kredit semula ............................................................... SKS 

 

Mata Kuliah Yang Diambil 

No Kode MK Mata Kuliah SKS Sn Sls Rb Km Jm Sbt 

1          

2          

3          

Jumlah kredit sekarang : .......................................................... SKS 

 

  

 Lhokseumawe, …………. 20… 

DosenWali  Mahasiswa yang bersangkutan 

 

 

(……………)  (……………) 

 

Mengetahui : 

Ketua Prodi 

 

 

(……………) 

NIK. 

 

 

 

 

 

 
Dibuat rangkap 3 (tiga) 

Lembar I : Untuk Mahasiswa  (Putih) 

Lembar II : Untuk Akademik  (Kuning) 

Lembar III : Untuk Dosen Wali  (Hijau) 

*) Kesalahan dalam penulisan KPRS tanggung jawab mahasiswa 

 

 

 



  

xi 

Lampiran 3. 

Contoh Permohonan Izin Cuti Akademik 

  

Perihal : Permohonan Izin Cuti Akademik 

KepadaYth 

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Nasional Lhokseumawe 

Dengan Hormat,  

 Saya yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama : 

Alamat : 

NPM : 

Tingkat/Semester : 

Prodi : 

Terdaftar di STIA sejak tahun …………………… bersama ini memohon semoga saya 

diberi izin untuk berhenti sementara waktu dari semester …………………. Tahun 

kuliah 20…./20/…... sampai dengan semester …….. tahun kuliah 20…../20……. 

Dengan alasan : 

 

1.  

2.  

3.  

Demikian saya ajukan permohonan ini, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih 

  

Disetujui Lhokseumawe, ……………… 

Ketua Prodi ………….. pemohon 

 

 

 

(……...……) (…………………) 

NIK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

xi 

Lampiran 4. 

 

Contoh Surat Keputusan Ketua STIA Tentang Izin Cuti Akademik 

 
SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)  

NASIONAL LHOKSEUMAWE 

NO :…………… 

tentang 

Izin Cuti Akademik 

 

Memperhatikan :Permohonan Saudara …….… No ………. Tanggal …….Untuk izin 

cuti akademik 

Menimbang : Persetujuan Ketua Prodi yang bersangkutan 

Mengingat : ................................................................. 

Menetapkan :Memberi izin saudara ……………. No……. mahasiswa Prodi 

…………………… memberi izin cuti kuliah 

 Semester dari semester tahun 20…./20….. 

 Dengan ketentuan : 

1. Waktu selama bersangkutan mengambil izin cuti kuliah tidak 

diperhitungkan dalam menghitung lamanya studi 

2. Selama masa mengambil izin cuti kuliah tersebut tidak 

diwajibkan membayar SPP 

3. Yang bersangkutan harus melapor tiap semester pada Bagian 

Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan Sekolah Tinggi 

Ilmu Administrasi (STIA) Nasional Lhokseumawe 

4. Pada akhir masa mengambil izin cuti kuliah harus mendaftar 

kembali sebagai mahasiswa biasa 

5. Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Lhokseumawe 

Pada tanggal 

Pembantu Ketua Bidang Akademik 

 

 

 

(…………………………………) 

NIK. 

 

 



  

xi 

Lampiran 5. 

Contoh Permohonan untuk Aktif Kembali Kuliah 

 
Perihal : Permohonan untuk Aktif Kembali Kuliah 

Kepada Yth 

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Nasional Lhokseumawe 

Dengan Hormat, 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama : 

Alamat : 

NPM : 

Tingkat/Semester : 

Prodi : 

Terdaftar di STIA sejak tahun ………………………. Bersama ini memohon untuk dapat 

diterima kembali di : 

 Jurusan : 

Terhitung mulai semester ….............. tahun akademik 20…../20……. Karena saya tidak 

aktif/terputus sejak semester …………. Tahun kuliah 20…./20….. oleh karena : 

1.  

2.  

 

Demikian saya ajukan permohonan ini, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih 

 

 

Disetujui Lhokseumawe, ……………… 

Ketua Prodi………  pemohon 

 

 

 

(…………………………..) (…………………………..) 

NIK. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

xi 

Lampiran 6. 

Contoh Rekomendasi Pindah dari Luar Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) 

Nasional Lhokseumawe 

 
Perihal : Rekomendasi Pindah dari Luar Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA)  

Nasional Lhokseumawe 

Kepada Yth 

Ketua Sekolah..................... 

 

Dengan Hormat, 

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal ...................... Nomor .....................…. mengenai 

permohonan Saudara 

Nama : 

Alamat : 

NPM : 

Tingkat/Semester : 

 

Yang  akan pindah ke 

 

Fakultas : 

Jurusan : 

Program Studi : 

Dengan ini disampaikan bahwa  kami dapat/tidakdapat*) menyetujui dengan alasan : 

…………………………………………………………. 

 …………………………………………………………. 

Demikian pertimbangan ini kami berikan untukdapatdigunakan seperlunya, terimakasih 

 

Lhokseumawe,  

Pembantu Ketua Bidang Akademik 

 

 

(………………………………) 

NIK. 

 

*) supayadicoret yang tidakperlu 

 

 



Lampiran 8 

KEPUTUSAN 

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)  

NASIONAL LHOKSEUMAWE 

No.073/STIA/PL/VIII/2013 

 

TENTANG 

 

ETIKA AKADEMIK SIVITAS AKADEMIKA 

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)  

NASIONAL LHOKSEUMAWE 

 

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)  

NASIONAL LHOKSEUMAWE 

 

Menimbang : a. Bahwa kebebasan akademik dilandasi pada kepatuhan 

kepada nilai-nilai etika, moral, dan akhlak yang bersifat 

normatif dan wajib ditaati serta dilaksanakan oleh seluruh 

dosen, mahasiswa dan peserta didik sebagai insan akademik 

melalui pemahaman, penghayatan dan pengalaman; 

  b. Bahwa untuk melaksanakan tugas dan kegiatan akademik di 

bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat, dosen, mahasiswa, dan peserta didik sebagai 

insan akademik memiliki kewajiban dan dibatasi oleh 

larangan, disamping wajib memiliki integritas, dedikasi dan 

rasa tanggungjawab kepada almamater dan masyarakat 

uakademik; 

  c. Bahwa atas dasar pemikiran pada huruf a dan b di atas, perlu 

ditetapkan etika akademik sebagai acuan bagi dosen, 

mahasiswa, dan peserta didik sebagai insan akademik di 

bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat; 

 

Mengingat  : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional; 

  2. Undang-undang No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen; 

  3. Undang-undang Nomor 12 Tahun  2012 Tentang Sistem 

pendidikan Tinggi ; 

  4. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen; 

  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 

1999 Tentang Pendidikan Tinggi ; 

  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 

1999 Tentang Penetapan Perguruan Tinggi Sebagai Badan 

Hukum; 

  7. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 

2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan; 

    



  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 

2010, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010 

tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 

Tinggi; 

  9. Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2005 

Tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi; 

  10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi 

Republik Indonesia Nomor : 14248/D/T/K-I/2013               
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LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU 

ADMINISTRASI (STIA) NASIONAL LHOKSEUMAWE 

 

Nomor : 073/STIA/PL/VIII/2013 

Tanggal  : 13 Agustus 2013 

 

ETIKA AKADEMIK SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA) 

NASIONAL LHOKSEUMAWE 

 

 

 Sekolah Tinggi didirikan sebagai upaya perwujudan mencerdaskan kehidupan 

bangsa yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara 1945. Sebagai 

penyelenggara pendidikan tinggi, Sekolah Tinggi menyiapkan peserta didik untuk 

memiliki kemampuan akademik dan profesional; serta mengembangkan, 

menyebarluaskan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan seni adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang 

seharusnya disyukuri sebagai berkat dan rahmat serta dimanfaatkan bagi kesejahteraan 

masyarakat dan kemanusiaan. 

 

 Dosen sebagai insan akademik, dalam mengemban tugasnya, diberi kewenangan 

sebagai pendidik, peneliti, dan penyaji pelayanan kepada masyarakat. Dalam 

melaksanakan tugasnya, dosen dapat melibatkan peserta didiknya. Dalam melaksanakan 

kewenangan ini Dosen beserta peserta didiknya diberi kebebasan akademis dan 

kebebasan mimbar akademis. Kewenangan dan kebebasan ini menuntut tanggungjawab 

yang diberlakukan melalui berbagai peraturan, juga disandarkan pada penghayatan dan 

pengamalan nilai moral yang luhur sesuai dengan nilai moral yang berkembang di 

masyarakat umum maupun masyarakat akademis. 

 

 Nilai moral dan etika akademik yang harus dihayati oleh dosen dan peserta didik 

tersebut di atas dibakukan dalam bentuk Etika Akademik Sekolah Tinggi Ilmu 

Administrasi (STIA) Nasional Lhokseumawe nilai moral selalu berkembang sehingga 

tidak semua nilai moral yang relevan dapat selalu dibakukan dalam bentuk kode etik. 

Untuk itu dosen dan peserta didik, disamping selalu harus menghayati dan 

mengamalkan Etika Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Nasional 

Lhokseumawe, juga selalu harus mengasah hati nuraninya untuk bersikap tindak dan 

berperilaku jujur, adil, rendah hati, bersungguh-sungguh dan menjunjung tinggi harkat 

dan martabat umat manusia. 

 

 Dosen dan peserta didik dituntut selalu meningkatkan potensinya, berprestasi 

serta menjaga citra dirinya. Dosen dan peserta didik tidak hanya merupakan panutan 

dalam kegiatan akademik, tetapi juga merupakan panutan dalam kegiatan sosial 

kemasyarakatan. Keharusan untuk menghayati dan mengamalkan Etika Akademik 

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Nasional Lhokseumaweserta nilai moral 

luhur sebagaimana disebutkan di atas tidak hanya berlaku di lingkungan Sekolah Tinggi 

Ilmu Administrasi (STIA) Nasional Lhokseumawe, tetapi harus diamalkan dalam 

seluruh kegiatan, baik dinas, sosial maupun di luar kedinasan. 

 

 



BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : 

(1) Sekolah Tinggi adalah lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) 

Nasional Lhokseumawe. 

(2) Fakultas adalah pelaksana akademik di bidang pendidikan yang 

mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan akademik dan atau 

profesional dalam satu atau beberapa  cabang ilmu pengetahuan, teknologi 

dan/atau kesenian. 

(3) Jurusan/Program Studi/Bagian adalah unsur pelaksana akademik di lingkungan 

fakultas yang dibentuk berdasarkan keputusan KetuaSekolah Tinggi Ilmu 

Administrasi (STIA) Nasional Lhokseumawe. 

(4) Ketua adalah Pimpinan lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) 

Nasional Lhokseumawe sebagai perangkat penanggungjawab utama pada  

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Nasional Lhokseumawe. 

(5) Ketua Jurusan/Program Studi/Bagian adalah pengelola jurusan/program 

studi/bagian. 

(6) Insan akademik mencakup dosen, mahasiswa, dan peserta didik, merupakan 

pengemban tugas keilmuan, teknologi, dan seni. 

(7) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama 

mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, 

teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat. 

(8) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Sekolah Tinggi 

Ilmu Administrasi (STIA) Nasional Lhokseumawe. 

(9) Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi 

diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis 

pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Nasional Lhokseumawe. 

(10) Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan 

diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. 

(11) Etika akademik adalah nilai-nilai luhur yang wajib ditaati insan akademik baik 

dalam berpikir, berperilaku dan bersikap tindak sebagai seorang intelektual guna 

mengemban tugas-tugas keilmuan di Sekolah Tinggi, maupun sebagai pribadi 

unggul di tengah masyarakat, berdasarkan sistem nilai yang berlaku di bidang 

agama, adat istiadat sopan santun, kesusilaan serta tolak ukur moral dan akhlak. 

BAB II 

KEWAJIBAN UMUM 

 

Pasal 2 

 

Dosen, mahasiswa, dan peserta didik wajib: 

(1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi hukum, 

dan peraturan yang mengikat sesuai tugas dan fungsinya; 

(2) Menjunjung tinggi kesusilaan dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab; 



(3) Menjunjung tinggi Sekolah Tinggi dan objektifitas ilmu pengetahuan untuk 

mencapai kenyataan dan kebenaran; 

(4) Menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan Tri Dharma Perguruan Tinggi; 

(5) Menjunjung tinggi sifat beradab dan teologik dalam pengembangan, 

penyebarluasan dan pengamalan ilmu pengetahuan guna keberadaban, 

kemanfaatan, dan kebahagiaan manusia; dan 

(6) Memberi teladan perilaku dan pola pikir akademik bagi masyarakat. 

 

BAB III 

KEWAJIBAN DAN LARANGAN AKADEMIK 

 

Pasal 3 

 

Dosen, mahasiswa, dan peserta didik sebagai insan akademik, wajib: 

(1) Menjunjung tinggi kebenaran ilmiah yang diakui kesahihannya; 

(2) Menyadari peranan kemitraan dalam menemukan kebenaran; 

(3) Mengemban tugas akademik sebagai panggilan hati nurani berlandaskan 

kejujuran, keadilan, dan kebenaran; 

(4) Menjunjung tinggi dan menghormati kebebasan akademik dalam memelihara dan 

memajukan ilmu pengetahuan melalui kajian, penelitian, pembahasan atau 

penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi kaidah keilmuan; 

(5) Menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik, kebebasan menyampaikan 

pikiran dan pendapat dalam lingkungan serta forum akademik dalam bentuk 

ceramah, seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan kaidah keilmuan; 

(6) Bersedia menerima kritik membangun dari pihak lain, dan bersedia memberikan 

kritik dan pendapat atas dasar saling menghargai dan dengan cara yang patut; 

(7) Membina peningkatan karir sebagai ilmuwan melalui kekuatan penalaran dan 

moral serta memupuk jiwa kebersamaan dan kesejawatan melalui keteladanan; 

(8) Berperanserta dalam disiplin ilmu masing-masing dan berperanserta dalam 

pembentukan masyarakat ilmiah; 

(9) Mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa merahasiakan 

sumbernya; 

(10) Memelihara komunikasi akademik dalam wadah masyarakat ilmiah dengan 

konsisten, rendah hati dan saling menghormati sesama sejawat; dan  

(11) Memadukan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat 

berlandaskan visi dan misi sebagai ilmuwan; 

Pasal 4 

 

Dosen, sebagai pendidik wajib menunaikan kewajiban dan kewenangan mengajar dan 

mendidik yang diberikan kepadanya dengan semangatprofesionalisme yang diwujudkan 

dalam bentuk keteladanan dan upaya pendidikan yang bersungguh-sungguh, yaitu : 

(1) Mengajar dan memberikan layanan akademik dengan cara terbaik menurut 

kemampuannya serta penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan; 

(2) Mengajar dan memberikan layanan akademik sesuai dengan prinsip dan konsep 

ilmiah, teori dan metode bidang ilmu tertentu sesuai dengan tradisi moral dan 

intelektual akademik; 



(3) Memacu dan mensistematisasikan rasa keingintahuan, daya kritis, dan imajinasi 

peserta didik serta memberi kelonggaran dalam memilih sumber pengetahuan, 

meskipun tidak sesuai dengan pendapatnya; 

(4) Mengajar dan memberikan layanan akademik berdasarkan referensi dan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru; 

(5) Memberikan bimbingan dan layanan informasi yang diperlukan oleh peserta didik 

untuk memperlancar penyelesaian studinya dengan penuh kearifan; 

(6) Menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan 

kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar; dan  

(7) Menghindarkan diri dari hal dan perbuatan yang dapat merugikan derajat dan 

martabat dosen sebagai profesi pendidik yang terhormat.  

Pasal 5 

 

Mahasiswa dan peserta didik, dalam proses pembelajaran wajib: 

(1) Berperilaku sopan santun sesuai norma kesopanan, 

(2) Belajar dengan semangat disertai oleh motivasi yang benar untuk menuntut ilmu, 

dan menumbuhkembangkan tanggungjawab dan kesungguhan sebagai mahasiswa 

dan peserta didik, 

(3) Serta mematuhi semua ketentuan etika akademik dan peraturan lain yang berlaku 

di Sekolah Tinggi. 

Pasal 6 

 

Dosen dalam melaksanakan penelitian, wajib : 

(1) Melakukan penelitian serta berpikir secara logis, kritis, cermat, tekun, tangguh, 

dan sistematis; 

(2) Bersikap proaktif melakukan penelitian untuk memecahkan masalah yang 

meresahkan atau membahayakan masyarakat; 

(3) Melaksanakan penelitian dengan dibekali pengetahuan, keterampilan dan 

kompetensi yang memadai sesuai kebutuhan penelitian ; 

(4) Mengamalkan etika penelitian sesuai bidang ilmu yang ditelitinya; 

(5) Mempertimbangkan konsekuensi penerapan hasil penelitiannya, dan mengambil 

langkah-langkah agar konsekuensi ini tidak membahayakan masyarakat; 

(6) Melindungi staf peneliti, termasuk peserta didik yang terlibat dalam penelitiannya, 

dan obyek penelitian berdasarkan asas kehati-hatian dan sikap profesional; 

(7) Memanfaatkan hasil penelitian secara berdayaguna dan berhasilguna bagi 

kepentingan masyarakat; 

(8) Mematuhi aturan etika akademik yang lebih khusus untuk penelitian bidang ilmu 

dan profesi akademik tertentu sesuai ketentuan yang berlaku pada bidang ilmu 

tersebut; 

(9) Memperhatikan dan mematuhi ketentuan publikasi dan diseminasi karya ilmiah 

sesuai kaidah keilmuan yang berlaku; dan  

(10) Mempertanggungjawabkan sarana dan prasarana, atau dana penelitian yang 

dikelolanya sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

 

 



Pasal 7 

 

Dosen dalam melaksanakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, wajib : 

(1) Mempertimbangkan dan mencegah timbulnya kekeliruan persepsi dalam 

masyarakat; 

(2) Mengambil langkah proaktif untuk mengutamakan melakukan pelayanan dan 

pengabdian pada masyarakat; 

(3) Bersikap proaktif melakukan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat untuk 

memecahkan masalah yang meresahkan atau membahayakan masyarakat, 

termasuk pada musibah bencana; 

(4) Bertanggungjawab atas materi pelayanan dan pengabdiannya kepada masyarakat, 

sesuai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasainya; 

(5) Mempertanggungjawabkan sarana dan dana pelayanan masyarakat yang 

dikelolanya sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan  

(6) Menyelaraskan kegiatan profesional pribadi dengan kegiatan pelayanan 

masyarakat yang dilandasi tujuan luhur membantu masyarakat. 

Pasal 8 

 

Dosen, mahasiswa, dan peserta didik sebagai insan akademik dilarang: 

(1) Memalsukan hasil penelitian, mengambil, memanfaatkan, atau menyalin sebagian 

atau seluruhnya, atau meniru karya atau ciptaan orang lain tanpa menyebut 

sumber aslinya termasuk mengakui karya ilmiah orang lain seolah-olah hasil 

pemikirannya sendiri; 

(2) Membocorkan rahasia kegiatan akademik, seperti penemuan atau hasil penelitian 

yang belum waktunya untuk diketahui umum; 

(3) Menyesatkan pengetahuan pihak lain atau menimbulkan kekeliruan persepsi 

dalam berpikir, meskipun perbuatan itu berdasarkan alasan yang dianggapnya 

penting; 

(4) Bertindak angkuh dan sewenang-wenang, atau melakukan tekanan fisik maupun 

mental kepada pihak lain ; dan  

(5) Menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya, melakukan kolusi 

akademik termasuk jual beli nilai dan atau gelar akademik, melakukan perbuatan 

curang, dan atau mengkhianati tugas akademik dan profesinya. 

 

BAB IV 

KEWAJIBAN TERHADAP SEKOLAH TINGGI 

 

Pasal 9 

Dosen, mahasiswa, dan peserta didik sebagai insan akademik Sekolah Tinggi, wajib : 

(1) Menjunjung tinggi maksud dan tujuan penyelenggaraan Sekolah Tinggi; 

(2) Menghayati dasar penyelenggaraan Sekolah Tinggi berdasarkan statuta Sekolah 

Tinggi; 

(3) Menjabarkan secara proaktif lebih lanjut tugas dan fungsi masing-masing dalam 

kehidupan Sekolah Tinggi secara konsisten, dan berupaya dengan bersungguh-

sungguh untuk melaksanakannya; 

(4) Memiliki dedikasi, loyalitas dan integritas yang tinggi kepada Sekolah Tinggi 

serta menjunjung tinggi harkat, martabat, dan wibawa Sekolah Tinggi ; 



(5) Mematuhi dan melaksanakan dengan bersungguh-sungguh semua peraturan dan 

kebijakan yang ditetapkan Sekolah Tinggi; 

(6) Menempuh cara yang arif dan bijak sesuai dengan martabat seorang insan 

akademis, dan menghindari cara kekerasan, atau cara lainnya yang bersifat 

partisan dalam menyelesaikan permasalah di Sekolah Tinggi ; dan  

(7) Tidak menggunakan Sekolah Tinggi untuk meraih kepentingan dan keuntungan 

pribadi atau untuk mencapai tujuan yang menyimpang dari fungsi Sekolah Tinggi; 

BAB V 

KEWAJIBAN TERHADAP SESAMA INSAN AKADEMIK 

 

Pasal 10 

 

Sesama dosen, mahasiswa, dan peserta didik sebagai insan akademik dan warga sivitas 

akademika Sekolah Tinggi wajib :  

(1) Memegang teguh dan menghormati hak kebebasan akademik serta hak kebebasan 

mimbar akademik antar insan akademik. 

(2) Membina semangat kebersamaan dalam mengemban tugas dan fungsi serta misi 

Sekolah Tinggi ; 

(3) Menghormati dan saling memelihara martabat sesama insan akademik; dan  

(4) Menghormati dan saling membina kompetensi akademik sesama insan akademik. 

BAB VI 

KEWAJIBAN TERHADAP DIRI PRIBADI 

 

Pasal 11 

 

Dosen, mahasiswa, dan peserta didik, sebagai panutan masyarakat, wajib menjaga 

kompetensi dan integritasnya dengan cara :  

(1) Mengembangkan kemampuan diri dan lingkungannya; 

(2) Menjaga keharmonisan keluarga serta nama baik di masyarakat; 

(3) Mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi; 

(4) Mawas diri dan mengevaluasi kinerjanya; 

(5) Menjaga perilaku pribadinya tetap sesuai dengan norma agama, sosial dan budaya 

Indonesia; dan 

(6) Menghindarkan diri dari pemakaian gelar/jabatan akademik yang diperoleh tidak 

sesuai dengan peraturan yang berlaku dan atau kehormatan akademik. 

 

 

 

 

 

 

 



BAB VII 

PENUTUP 

 

Pasal 18 

 

Hal – hal yang berkaitan dengan Etika Akademik yang belum diatur dalam peraturan 

Sekolah Tinggi ini diputuskan oleh Ketua bersama-sama dengan Senat Sekolah Tinggi 

atas dasar musyawarah dan mufakat.  

 

 

 

     Ditetapkan di  : Lhokseumawe 

     Pada tanggal : 13 Agustus 2013 

     Ketua, 

 

 

 

     Hj. Ratna Farida, S.Sos, M.S.M 

     NIK. 133015-170961-01 

 
  

  


