KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
AHMAD DAHLAN JAKARTA
Nomor: 043/Kep/09/2020
TENTANG
PENETAPAN TATA TERTIB MAHASISWA
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN JAKARTA

Dengan Mengharapkan Rahmat dan Karunia Allah SWT, Rektor ITB Ahmad Dahlan Jakarta,
setelah:
Menimbang
: a. Bahwa dalam upaya menegakkan dan meningkatkan kualitas,
disiplin serta moralitas kepada mahasiswa Institut Teknologi dan
Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta yang sesuai dengan ajaran Islam dan
norma-norma hukum yang berlaku, maka diperlukan suatu aturan
atau tata tertib bagi mahasiswa dilingkungan kampus.
b. Bahwa untuk penerapan atau implementasi tata tertib bagi
mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta
sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka dipandang perlu
menetapkan tata tertib mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis
Ahmad Dahlan Jakarta dengan keputusan Rektor.
Mengingat
: 1. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan
Nasional.
2. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendididikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI nomor 19 Tahun
2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja ITB Ahmad Dahlan.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI
Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas dilingkungan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 154/O/2004 tentang
Statuta ITB Ahmad Dahlan.
8. Standar Kemahasiswaan dan Alumni PTMA Majlis Pendidikan
Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat
Muhammadiyah Tahun 2020
9. Statuta ITB Ahmad Dahlan Jakarta
10. Program Kerja ITB Ahmad Dahlan Jakarta tahun Akademik
2019/2020

Memperhatikan

: 1. Surat pernyataan mahasiswa ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
2. Rapat pimpinan ITB Ahmad Dahlan Jakarta
MEMUTUSKAN:

Menetapkan

1. Keputusan Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan
Jakarta tentang Tata Tertib Mahasiswa Institut Teknologi dan
Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta.
2. Memperbaharui Keputusan Rektor No. 032/Kep/09/2019

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
1) Tata Tertib adalah peraturan yang mengatur sikap, perkataan dan perbuatan mahasiswa
ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
2) Mahasiswa ITB Ahmad Dahlan Jakarta adalah peserta didik yang terdaftar di ITB
Ahmad Dahlan Jakarta.
3) Rektor adalah pimpinan tertinggi di ITB Ahmad Dahlan Jakarta, pimpinan institut
merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan akademik dan non
akademik serta pengelolaan ITB Ahmad Dahlan Jakarta untuk atas nama persyarikatan.
4) Pelanggaran tata tertib adalah suatu sikap, perkataan dan perbuatan yang bertentangan
dengan tata tertib mahasiswa ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
5) Proses pemeriksaan pelanggaran adalah usaha yang dilakukan dalam rangka mencari
dan menemukan bukti-bukti, keterangan dan informasi tentang ada atau tidaknya
pelanggaran tata tertib mahasiswa ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
6) Penegakan disiplin adalah tindakan yang diberlakukan kepada mahasiswa ITB Ahmad
Dahlan Jakarta oleh pimpinan, atau komite/TIM kedisiplinan mahasiswa.
7) Sanksi adalah satu konsekuensi atas pelanggaran tata tertib yang dilakukan mahasiswa.
8) Pembelaan adalah upaya mahasiswa disangka melakukan pelanggaran untuk
mengajukan alasan-alasan dan menghadirkan saksi-saksi yang dapat meringankan dan
atau mebebaskannya dari sanksi.
9) Keberatan adalah upaya terakhir mahasiswa terhadap sanksi yang dijatuhkan oleh
pimpinan universitas dan pimpinan fakultas.
10) Rehabilitasi adalah pemulihan hak-hak mahasiswa yang terkena sanksi.
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
1) Menegaskan dan menjunjung tinggi catur dharma perguruan tinggi Muhammadiyah.
2) Memberikan landasan dan arahan kepada mahasiswa dalam bersikap, berkata dan
berbuat selama studi di ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
Pasal 3
1) Terciptanya suasana yang kondusif bagi berlangsungnya proses belajar mengajar di ITB
Ahmad Dahlan Jakarta.
2) Terpeliharanya martabat ITB Ahmad Dahlan Jakarta sebagai amal usaha persyarikatan
Muhammadiyah dibidang pendidikan tinggi.

3) Menjadikan lulusan ITB Ahmad Dahlan Jakarta sebagai sarjan muslim berakhaq mulia
dan berkarakter nilai-nilai Al Islam Kemuhammadiyahan.
BAB III
JENIS PELANGGARAN
Pelanggaran Disiplin
Pasal 4
1) Mahasiswa ITB Ahmad Dahlan Jakarta dilingkungan kampus dilarang melakukan
perbuatan sebagai berikut:
a. Mengganggu proses belajar mengajar dan ketertibaan kampus
b. Berpakaian yang tidak sopan, seperti memakai kaos oblong, celana yang sengaja
disobek, busana ketat, rok pendek, busana transparan, dan bersandal jepit.
c. Mahasiswa pria yang berpenampilan tidak pantas, misalnya memakai aksesoris
kalung atau anting.
d. Tidak diperkenankan memakai atribut partai dan ormas terlarang.
2) Mahasiswa dilingkungan ITB Ahmad Dahlan Jakarta dilarang merokok.
3) Mahasiswa ITB Ahmad Dahlan Jakarta dilingkungan kampus maupun diluar kampus
dilarang melakukan perbuatan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan
civitas akademika ITB Ahmad Dahlan Jakarta
4) Mahasiswa dilingkungan ITB Ahmad Dahlan Jakarta dilarang bermain kartu.
Pelanggaran Akademik
Pasal 5
1) Mahasiswa ITB Ahmad Dahlan Jakarta dilarang melakukan tindakan menyontek saat
ujian atau tugas terstruktur lainnya.
2) Tidak melakukan kecurangan dalam bentuk apapun (plagiarisme, mencontek, merusak
hak cipta, memberikan informasi yang menyesatkan, merubah atau menyalahgunakan
dokumen, rekaman, atau instrument ITB Ahmad Dahlan Jakarta), baik ketika di dalam
maupun di luar kampus;

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Pelanggaran Hukum
Pasal 6
Berkata dan berbuat yang tidak pantas sebagaimana yang dimaksud pada pasal 4 dan 5
Berkelahi
Melakukan pengerusakan
Berjudi
Membawa dan meminum minuman keras
Membawa senjata tajam, senjata api, atau senjata lain yang membahayakan.
Memiliki, menyimpan, memperdagangkan narkoba atau zat adiktif lainnya.

8) Melakukan penipuan
9) Melakukan tindakan pemalsuan
10) Melakukan pencurian
11) Membawa atau menggunakan bahan peledak
12) Melakukan pelecehan seksual, perkosaan dan zina
13) Perundungan (Bullying), menganiaya dan membunuh
14) Melakukan atau meanfaatkan media informasi atau media social yang dapat merugikan
orang lain
15) Perbuatan-perbuatan pidana lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang
berlaku di Indonesia.
BAB IV
JENIS DAN PELAKSANAAN SANKSI
Sanksi Pelanggaran Disiplin
Pasal 7
1) Mahasiswa yang melakukan pelangaran pasal 4 ayat (1) dikenaka tindakan disiplin.
a. Tidak boleh memasuki kampus ITB Ahmad Dahlan Jakarta
b. Tidak boleh mengikuti kegiatan akademik
c. Tidak berhak mendapat pelayanan akademik.
2) Pemberian tindakan disiplin dilakukan oleh pimpinan institusi atau komite disiplin
mahasiswa yang telah ditetapkan.
3) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran pasal 4 diatas dikenakan tindakan sebagai
berikut:
a. Teguran Lisan
b. Teguran Tertulis
c. Akan dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.
Sanksi Pelanggaran Akademik
Pasal 8
1) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran pasal 5 ayat (1) diatas dikenakan tindakan:
a. Tidak diperkenankan mengikuti ujian selanjutnya
b. Dibatalkan ujian/tugas terstruktur yang diberikan kepadanya.
2) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran sesuai pasal 5 ayat (2) di atas dikenakan sanksi
dibatalkan gelar akademiknya.
Pasal 9
1) Pelanggaran pasal 6 ayat (1) dikenakan sanksi maksimal berupa larangan mengikuti
kegiatan di kampus selama 1 semester.
2) Perbuatan yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 6 ayat (1) dapat ditindak setelah
terbukti melakukan pelanggaran

Pasal 10
1) Pelanggaran pasal 6 ayat (2) dikenakan sanksi minimal berupa larangan mengikuti
kegiatan dikampus selama 1 semester.
2) Perbuatan yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 6 ayat (2) dapat ditindak setelah
terbukti melakukan pelanggaran.
Melakukan Pengerusakan
Pasal 11
1) Pelanggaran terhadap pasal 6 ayat (3) dikenakan sanksi membayar ganti rugi dan
dilarang mengikuti semua kegiatan di ITB Ahmad Dahlan 1 semester.
2) Perbuatan seperti yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dapat ditindak setelah terbukti
melakukan pelanggaran.
Berjudi
Pasal 12
1) Pelanggaran terhadap pasal 6 ayat (4) dikenakan sanksi dan dilarang mengikuti semua
kegiatan di ITB Ahmad Dahlan minimal 2 semester.
2) Perbuatan seperti yang dimaksudkan dalam pasal 6 ayat (4) dapat ditindak setelah
terbukti melakukan pelanggaran.
Meminum-minuman Keras
Pasal 13
1) Pelanggaran terhadap pasal 6 ayat (5) dikenakan sanksi dan dilarang mengikuti semua
kegiatan di ITB Ahmad Dahlan minimal 2 semester.
2) Perbuatan seperti yang dimaksudkan dalam pasal 6 ayat (5) dapat ditindak setelah
terbukti melakukan pelanggaran.
Membawa Senjata Tajam , Senjata Api tau Senjata lainnya yang Membahayakan
Pasal 14
1) Pelanggaran terhadap pasal 6 ayat (6) dikenakan sanksi dan dilarang mengikuti semua
kegiatan di ITB Ahmad Dahlan Jakarta minimal 2 semester.
2) Perbuatan seperti yang dimaksudkan dalam pasal 6 ayat (6) dapat ditindak setelah
terbukti melakukan pelanggaran.

Terlibat Narkoba
Pasal 15
1) Pelanggaran terhadap pasal 6 ayat (7) dikenakan sanksi diberhentikan sebagai
mahasiswa ITB ahmad Dahlan Jakarta
2) Perbuatan seperti yang dimaksudkan dalam pasal 6 ayat (7) dapat ditindak setelah
terbukti melakukan pelanggaran.
Melakukan Penipuan
Pasal 16
1) Pelanggaran terhadap pasal 6 ayat (8) dikenakan sanksi dan dilarang mengikuti semua
kegiatan di ITB Ahmad Dahlan Jakarta minimal 2 semester.
2) Perbuatan seperti yang dimaksudkan dalam pasal 6 ayat (8) dapat ditindak setelah
terbukti melakukan pelanggaran.
Pemalsuan
Pasal 17
1) Pelanggaran terhadap pasal 6 ayat (9) dikenakan sanksi dan dilarang mengikuti semua
kegiatan di ITB Ahmad Dahlan minimal 2 semester.
2) Perbuatan seperti yang dimaksudkan dalam pasal 6 ayat (9) dapat ditindak setelah
terbukti melakukan pelanggaran.
Mencuri
Pasal 18
1) Pelanggaran terhadap pasal 6 ayat (10) dikenakan sanksi diberhentikan sebagai
mahasiswa ITB Ahmad Dahlan dan mengembalikan atau menggantikan barang
curiannya.
2) Perbuatan seperti yang dimaksudkan dalam pasal 6 ayat (10) dapat ditindak setelah
terbukti melakukan pelanggaran.
Bahan Peledak
Pasal 19
1) Pelanggaran terhadap pasal 6 ayat (11) dikenakan sanksi diberhentikan sebagai
mahasiswa ITB Ahmad Dahlan.
2) Perbuatan seperti yang dimaksudkan dalam pasal 6 ayat (11) dapat ditindak setelah
terbukti melakukan pelanggaran.

Pelecehan Seksual, Melakukan Zina, dan Pemerkosaan
Pasal 20
1) Pelanggaran terhadap pasal 6 ayat (12) dikenakan sanksi diberhentikan sebagai
mahasiswa ITB Ahmad Dahlan.
2) Perbuatan seperti yang dimaksudkan dalam pasal 6 ayat (12) dapat ditindak setelah
terbukti melakukan pelanggaran.
Perundungan (Bullying)
Pasal 21
1) Pelanggaran terhadap pasal 6 ayat (13) dikenakan sanksi dan dilarang mengikuti semua
kegiatan di ITB Ahmad Dahlan Jakarta minimal 2 semester.
2) Perbuatan seperti yang dimaksudkan dalam pasal 6 ayat (13) dapat ditindak setelah
terbukti melakukan pelanggaran.
Menganiaya dan Membunuh
Pasal 22
1) Pelanggaran terhadap pasal 6 ayat (13) dikenakan sanksi diberhentikan sebagai
mahasiswa ITB Ahmad Dahlan.
2) Perbuatan seperti yang dimaksudkan dalam pasal 6 ayat (13) dapat ditindak setelah
terbukti melakukan pelanggaran.
Media Sosial
Pasal 23
1) Pelanggaran terhadap pasal 6 ayat (14) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan/sanksi
Undang-Undang Pornografi serta Undang-Undang tentang Informasi dan Teknologi
Elektronik dan diberhentikan sebagai mahasiswa ITB Ahmad Dahlan
2) Perbuatan seperti yang dimaksudkan dalam pasal 6 ayat (13) dapat ditindak setelah
terbukti melakukan pelanggaran.
Perbuatan Pidana Lainnya
Pasal 24
Pelanggaran terhadap pasal 6 ayat (11) akan diperoses setelah ada keputusan terakhir dari
pengadilan.

BAB V
PEMBERIAN SANKSI
Pasal 25
Sanksi atas pelanggaran seperti dimaksud pada pasal 7 sampai dengan pasal 22 diberikan oleh
Pimpinan Perguruan Tinggi, Pimpinan Program Studi dan Lembaga Penegak Disiplin
Mahasiswa.

1)

2)

3)

4)

5)

BAB VI
KEBERATAN
Pasal 26
Mahasiswa yang terkena sanksi pelanggaran disiplin dan sanksi akademik dapat
mengajukan keberatan kepada Pimpinan melalui Wakil Rektor III Bidang
Kemahasiswaan.
Mahasiswa yang terkena sanksi mengganti kerugian dan atau skorsing dapat
mengajukan keberatan kepada Pimpinan melalui Wakil Rektor III Bidang
Kemahasiswaan.
Mahasiswa yang terkena sanksi pemberhentian sebagai mahasiswa ITB Ahmad Dahlan
dapat mengajukan keberatan kepada Pimpinan melalui Wakil Rektor III Bidang
Kemahasiswaan.
Keberatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dan (2) harus diajukan
scara tertulis oleh mahasiswa yang bersangkutan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja
sejak diterimanya Keputusan Rektor mengenai sanksi yang dikenakan.
Dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam pasal 24 ayat (4) tidak memperoleh
jawaban dari pimpinan, maka pengajuan keberatan dianggap dikabulkan.
BAB VII
PEMBELAAN
Pasal 27

Mahasiswa yang diduga melanggar “Tata Tertib” ini dapat mengajukan pembelaan dengan
alasan-alasan dan sanksi-sanksi yang meringankan atau membebaskan dari sanksi.
Dalam pembelaannya, mahasiswa yang bersangkutan dapat melakukan atau meminta bantuan
hukum dari Badan Perwakilan Mahasiswa.

BAB VIII
REHABILITASI
Pasal 27
Setelah menjalani sanksi dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketetutuan Pasal 8 butir (a)
dan (b), mahasiswa yang bersangkutan dapat direhabilitasi dengan membuat perjanjian tertulis.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 28
(1) Semua Peraturan dan Ketetapan di lingkunga ITB Ahmad Dahlan Jakarta yang telah ada
tetap berlaku dan memiliki kekuatan hukum sepanjang belum diperbaiki dan tidak
bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.
(2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 11 September 2020
Rektor,

Dr. Mukhaer Pakkanna, SE, MM
NIP: 1969011420050110011

