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KEPUTUSAN REKTOR UNTVERSITAS IST.AM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

NOMOR.341 TAHUN 2019
IENTANG

TATA TERTIB MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUFIAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISI,AM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN,

Menimbang: bahwa dalam rangka mendukung tercapainya tujuan
Pendidikan Nasional dan tujuan Pendidikan Tinggi Agama Islam
serta untuk menciptakan suasana Kampus yang kondusif
diperlukan adanya pengaturan yang harus ditaati oleh
mahasiswa;

bahwa dalam rangka menciptakan ketertiban, keindahan dan
kesopanan serta untuk menghindari sikap-sikap mahasiswa
yang tidak sesuai dengan tuntutan agama Islam dan
kepribadian bangsa Indonesia, perlu disusun tata tertib bagi
mahasiswa;

bahwa TataTertib Mahasiswa Nomor 366 Tahun 2OL8 Tentang
Tata Tertib Mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari
Banjarmasin dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan
mahasiswa, sehingga perlu diganti dengan yang baru.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan tata
terLib mahasiswa UIN Antasari

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OL2 tentang Pendidikan
Tinggi;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2OI7
tentang Universitas Islam negeri Antasari Banjarmasin;

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2OI4 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan
TinggU

Peraturan MenteriAgama Republik Indonesia Nomor 2O Tahun
2OLT tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam
Ne geri Antasari Banjarmasin;

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun
2Ol7 tentang Statuta UIN Antasari Banjarmasin;

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961
Tahun 2076 tentang Pedoman Umum Organisasi
Kemahasiswa€ur pada Perguruan Tinggi Keaqamaan Islam;

Rekomendasi Senat Universitas Islam Negeri Banjarmasin
tansgal2 Mei 2OI9.
Legal Opini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI /
Kantor Wilayah Kalimantan Selatan Tanggal 15 Mei 2OI9 y
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG TATA TERTIB MAHASISWA.

BAI} I
KETENTUAN UMUM

Pasa-l 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
(1) Tata Tertib adalah aturan-aturan tentang hak, kewajibal, larangan, dan sanksi bagi

mahasiswa UIN Antasari.
(2) Universitas Islam Negeri Antasari yang selaljutnya disingkat dengan UIN Antasari adalah

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang ada di Kalimantan Selatan.
(3) Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggara-kan dan mengelola

pendidikan, akademik, vokasi atau profesi d4lam I (satu) rumpun ilmu pengetahuan,
teknologi, dan seni, di UIN Antasari Banjarmasin.

{4) Mahasiswa adalah pese rta didik yang menempuh pendidikan akademik dan/atau profesi di
UIN Antasari yarrg terdaftar dengan bukti kartu mahasiswa yang masih berlaku.

(5) Hak adalah sesuatu yang seharusnya diterima sesuai dengan ketentuan dalam tata tertib
ini.

{6) Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam tata
tertib ini.

(7) l,arangan adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada
dalam tata tertib ini.

(8) Pelanggaran adalah setiap perilaku yang b€rtentangan dengan tata tertib.
(9) Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan kepada mahasiswa yang meLanggar tata tertib ini

dan/ atau ketentuan lainnya ya-ng berlaku di UIN Antasari.
{lo)Organisasi Kemahasiswaan adala}r organisasi intra kampus dan pengurusnya yang

disahkan Rektor untuk tingkat Universitas dan Dekaa untuk tingkat Fakultas serta
Direktur untuk tingkat Pasca Saq'ana.

(11)Rektor adalah Pimpinan UIN Antasari Banjarmasin.
(I2)Dekan adalah pemimpin fakultas yang berwenang dart bertalggung jawab terhadap

penyelenggaraal pendidikan.
( 1 3) Direktur adalah pemimpin pascasarjana pada Universitas.
(14)Dosen adalah Tenaga Pendidik di UIN Antasari Banjarmasin.
{l5)Tenaga kependidikan adalah yang diangkat bertugas melaksanal<an administrasi,

pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses
pendidikan pada satuan pendidikan

{16)Dewan Etik adalah tim yang berwenang menerapkan, mengawasi dan mengenakan salksi
terhadap pelanggaran peraturan tata tertib.

{ 17) Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik.
(l8)Keputusan ini adalah peraturan Relrtor tentang tata tertib mahasiswa

Pasal 2
Penetapan Tata Tertib ini bertujuan:
(1) menjamin terciptanya ketertiban;
(2) memberikan perlindungan terhadap hak mahasiswa;
(3) memberikan landasan, arah dan petunjuk bagi mahasiswa dalam bersikap dan berperilaku;
{4) mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional dal tujuan UIN Antasari; dan
(5) menciptakan suasana kampus UIN Antasari yang kondusif bagi terl,aksananya Tri Dharma

Perguruan Tinggi.

Pasal 3

?ata Tertib berfungsi sebagai pedoman perilaku bagi Mahasiswa di lingkungan UIN Antasari.

BAII II
HAK MAINTSISWA

Pasal 4
Setiap Mahasiswa berhak:
(1) mengembangkan kebebasan mimbar akademik secara bertanggungiawab;
iZl mendapatkan bimbingan, ara}lal, dorongan dari Pimpinan dan bosen dalam ralgka I

pengkajian dan pengembangan ibnu pengetahuan; I



(3)

(4)

(5)

(3)

memperoleh kesempatan, perlakuan dan pelayanan yang layak di bidang administrasi,
akademik dan kemahasiswaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
memperoleh kesempataa, perlakuan dan pelayanan di bidang bimbingan dan konseling,
bakat dan minat, beasiswa dan kesehatan;
memanfaatkan sarana dan prasarana UIN Antasari dalam ralgka penyelenggaraan
kegiatan akademik dan organisasi kemahasiswaan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan;

(6) menjadi pengums, anggota dan ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan di
UIN Antasari sesuai ketentuan yang berlaku;

(71 menyampaikan aspirasi berupa usul, saran, dan kritik secara proporsional dan beradab;
(8) memperoleh penghargaan dari UIN Antasari bagi mahasiswa yang berprestasi sesuai

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undalgan;
(9) mendapatkan jaminan kerahasiaan identitas bagi mahasiswa yang melaporkan adanya

pelanggaran yang dilakukal oleh mahasiswa lain; dan
(10) menyampaikan pembelaal atas dugaan pelanggaran.

BAB III
KEWA"JIBAN MAHASISWA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5
Mahasiswa wajib:
a. menjunjung tinggi ajaran lslam, pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

lndonesia Tahun 1945;
b. menaati dan mengamalkan ajaran Islam serta berakhlak mulia, baik di dalarn maupun di

luar kampus;
c. menjaga kewibawaan dan narna baik UIN Antasari di dalem maupun di luar kampus;d. memelihara sarala dan prasarana universitas dan fakultas serta inenjaga kebersihal dan

ketertibal;
e. menaati semua ketentuan administrasi penyelenggaraan pendidikan yang dibebankan

kepada mahasiswa seperti Sumbangan Pembinaan Pendidikan (Spp)- bagi mahasiswa
angkatan tahun 2013, Uang Kuliah runggar (UKT) bagi mahasiswa mutai angtatan tahun
2014' dan biaya lainnya yang ditentukan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-
undangan; dan

f. menaati peraturan di tingkat universitas, fakultas, jurusan, dan program studi.

$ngi2n Kedua
Khusus

Pasal 6

Mahasiswa wajib:
{1) menghormati dan berakhraqul karimah kepada pimpinan, Dosen, karyawan dan sesama

mahasiswa;
(2) mengikuti kuliah, praktik, dan/atau kegiatan akademik lainnya dengan disiplin, tertib,

sopan, dan hormat kepada dosen;
(3) menggunakan bahasa Indonesia selama perkuliahan berlangsung;
(4) menyelesaikan studi tepat wa-ktu sesuai dengan ketentuan Peiaturan perundang-undangan;
{5} memelihara keamanan, ketertiban, keindahan, kenyamanan, dan kebersihan-kampus;
(6) memelihara sarana dan prasarana yang disediakan Universitas;
(7) menyampaikan nasihat atau teguran antar mahasiswa dan melaporkan pelanggaran atas

peraturan tata tertib ini kepada pejabat berwenang;
(8) berpakaian sopan, bersih, rapi, tidak menggunakan baju kaos oblong, celana rreans pada

saat ku-liah, praktik, layanan akademik, ujian dan berada di lingkung; kampus rfrcantum
.^. dalam f,aggiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Rektor;
(9) mahasiswi berbusana muslimah;
( lO)melaksanakal proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara mahasiswa

dan dosen serta interaksi akademik lainnya baik di kelas maupun di luar kelas yang
dila,kukan secara humanis dan andragogik serta berpakaianyang sopa.n dan wajah terbuka;

(11)bersepatu selama berurusan dan kegiatan akademik di kampug
(l2)memarkir kendaraan dengan tertib pada tempat yang telah disediakan oleh

universitas/fakultas/ pascasarjana da.rr menunjukkan surat tanda nomor kendaraan pada
saat mengambil kendaraan apabila diminta oleh petugas;

I



(4)

(13)mahasiswa yang praktik olahraga tetap berpakaian olahraga yang sopan, bersih dan rapi;
(14)meminta izin untuk menggunalan fasilitas kampus; da.rl
I 15) menggunakan bahasa yang santun, sopan dan beradab saat berkomunikasi dengan selurt.h

pimpinan, dosen, dan tenaga kependidikan.

BAB IV
HAK DAN KEWA.JIBAN PENGURUS ORGANISASI KEMAIL{SISWAT{V

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 7

(1) Pengurus organisasi kemahasiswaal berhak:
a. menggunakan inventaris universitas sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan

ketentuan Peraturan Pemndang-undangan;
b. menggunakan kaltor sekretariat organisasi kemahasiswaan setiap hari mulai pukul

07:30 (tujuh lewat tiga puluh menit) -i16 5arnpai dengan pukul 18:OO (delapan belas)
wita;

c. melaksanatan kegiatan yang melebihi batas walrhr sebagaimala rlimaksud pada huruf b,
paling lama pukul 22:OO (dua puluh dua) wita;

d. menggunakan fasilitas kampus, auditorium atau aula pertemuan paling larna pukul
22:OO (dua puluh dua) wita; dan

e. menggunakan fasilitas aula pertemuan pusat studi belajar paling lama pukul 18:O0
(delapan belas) wita.

(2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana rlirnak5ud pada ayat (1) huruf c disertai dengan izin
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama untuk tingkat Universitas dan Wakil
Dekan Bidang Kemahasiswaan darl Keq'a Sama untuk tingkat Fakultas.

(3) Penggunaan flasilitas kampus, auditorium dan aula perlemuan sebagaimara di'naksud pada
ayat (1) huruf d agar mendapatkan izin dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kefa
Sama serta Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Ke{a Sama di Fakultas.

Bagtan Kedua
Kewajiban

Pasal 8

(1) Pengurus organisasi kemahasiswaan wajib:
a. menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kerapian kantor organisasi

kemahasiswaan;
b. merawat barang inventaris;
c. menggunakan kantor dan ruangan sesuai dengan fungsinya;
d. membuat laporan pertanggungiawaban keeiatan dan/atau penggunaan dana dari

universitas/fakultas atau piha,k lainnya;
e. mengganti segala biaya, kerugian, dan/atau kerusakan yang imbul akibat penggunaan

barang inventaris yang tidak sesuai dengan fungsinya;
f. menutup ruang sekretariat organisasi kemahasiswaan pada hari jumat pukul 1J.:00

(sebelas) sampai dengan 13:30 (tiga belas lewat tiga puluh) wita; dan
g. mendapatkan izin dari pimpinan setiap keeiatan di luar kampus.

[2) Penggunaan kantor dan ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1] huruf c, tidak
dipergunakan untuk menginap, memasak, mencuci, dal menjemur pakaian.

(3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (U huruf g diajukan paling lambat 3
(tiga) hari sebelum kegiatan berlangsung.

BATI V
LARANGAN

Pasal 9

(1) Setiap mahasiswa dilarang melakukan pelanggaran.
(2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. pelanggaran ringan;
b. pelanggaran sedang; dan
c. pelanggarar berat.

'f'tl
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(3) Pelanggaran ringan sebagaimala dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah:
a. memakai sandal, sepatu yang tidat digunakan semestinya, kaos oblong darr celana

robek selama di kampus;
b. berpalaian ketat, tembus pandang, dan/atau baju pendek bagi mahasiswi;
c. menggunakan alat komunikasi pada waktu ujian dan perkuliahan tanpa izin dosen

yang bersangkutan;
d. berambut panjang, rambut diikat, rambut berwarna, mengenakan kalung, anting,

gelang, dal celana pendek di atas lutut bagi mahasiswa;
e. memalai perhiasan trcrlebihan termasuk memakai gelang di kal<i bagi mahasiswi;
f. berkuku panjang dan berkuteks;
C. membuang sampah sembaralgan dan tidak pada tempatnya;
h. membuat coret-coret yang tidak pada tempatnya;
i. mengendarai kendaraan bermotor dengan kecepatan melebihi 25 km/jam (empat

puluh kilometer per jam ) di lingkungan kampus;
j. membuat kebisingan di lingkungan kampus;
k. melanggar tata tertib ujian;
l. menggunakan ja-lan umum kampus untuk kegiatan tanpa izin pihak universitas;
m. mengeluarkan/memindahkan fasilitas mebel di ruang perkulialan;
n. meminta sumbangan di lingkungan kampus tanpa inn pimpinan; dan
o. memakai jas almamater pada kegiatal di luar kampus ya-ng dapat merusak nama baik

almamater.
(4) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah:

a. menggunakan fasilitas inventaris secara tidak bertanggung jawab yang mengakibatkan
timbulnya kerugian;

b. mengundang dan/ atau membawa pihak luar Universitas/Fakultas ke dalam kampus
untuk ber unjuk rasa;

c. mengganggu kelancaran proses perkuliahan dal/ atau kegiatan perkaritoran;
d. bertato; dan
e. melakukan provokasi, penghinaan, ancaman dan tindakan lain yang dapat

mengganggu ketenangal seseorang dan/ atau mencemarkan nama baik
universitas/fakultas, seseorang, golongan, ras, suku, dan/atau agama secara lisan
dan/atau tertulis.

f. kegiatan di lingkungan kampus melebihi pukul 22.OO {dua puluh dua) wita.
(5) Pelanggaral berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah:

a. menganut dan/atau menyebarkan ideologi dar paham tfrlzfang;
b. memalsukan nilai, tanda tangan, cap stempel, ijazah, sertifikat, dan surat keterangal

yang berkaitan dengan kegiatan al<ademik dan Lainnya;
c. memiliki, membawa, mengedarkan, dan/atau mempergunakan narkotika, alkohol,

psikotropika dar: zat adiktif, obat berbahaya lainnya dan/ atau minuman keras;
d. memiliki, membawa, menggandakan, meminjam, meminjamkan, menjual, memasalg,

dan/atau menyewakan media pornograpi dan/atau karya tulis/buku terlarang;
e. mengubah data milik universitas secara tida-k sa1:;
f. melakukan pergaulan bebas, pelecehan seksual, pemerkosaan atau perzinaan;
g. Mengunjungi tempat maksiat dan tempat-tempat yang mengandung kemaksiatan

tanpa aLasan yang dapat dibenarkan.
h. memasang foto dengan menggunakan pakaianyang membuka aurat dan berfoto mesra

dengan yang bukan muhrim di media sosial;
i. mengunggah film porno atau menulis informasi porno di media sosial;
j. memitiki, membawa senjata tajam, senjata api dan bahan peledak yang bukan

diperuntukkan sesuai dengaa ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
k. melakukan tindak pidana pencurian, perkelahian, penganiayaan, pembunuhan,

penipuan.
1. menyebarluaskanhoaks;
m. melakukan perkelahian, darr/ataLr tawuran;
n. meLakukan tindak kriminal; dan
o. tidak dapat mempertanggungiawabkan penggunaan dana Fakultas/ Pascasa{ana/

Universitas secara transparan dan akuntabel sesuai dengan atural yang berlaku.

t
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BAEI VI
JENIS SANKSI

Bagian 116"'1"
Umum

Pasal 10

(1) Setiap Mahasiswa yang melanggar larangan sebaga'irn316 dimaksud dalam Pasal9 ayat (3)
dikenakan sanksi ringan.

(2) Setiap Mahasiswa yalg melanggar larangan sebagaimala dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4)
dikenakan sanksi sedang.

(3) Setiap Mahasiswa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5)
dikenakan sanksi berat.

Pasal 1 I

(1) Setiap mahasiswa yang melakukan pelanggaran ringan sebagaimana dimalsud dalam Pasal
9 ayat (3) sebanyak 3 {^iga) kali dikenakan sanksi sedang.

(2) Setiap mahasiswa yang melakukan pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9 ayat (4) sebanyak 2 (dua) ka-li dikenakan sanksi berat.

Bagian Kedua
Sanksi Ringan

Pasal 13

Sanlsi ringan sebagaimala dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) adalah salah satu dari:
(1) nasihat, teguran, atau yang bersifat edukatif lainnya, baik secara lisan maupun secara

tertulis dengan menyerahkan kartu tanda mahasiswa (KTM) untuk dipangqil dan menemui
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaaa dan Ke4'a Sama dan Ketua Prograrn Studi/Jurusan;

(2) dikeluarkan dari ruang kuliah, praktikum, atau ujian; dan
(3) tidak mendapatkan layanan ariministrasi, akademik, kemahasiswaan, dan/atau layanan

lainnya.

Bagian Ketiga
Sanksi Sedang

Pasal 14

Sanksi sedang sebegaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat {2) salah satu dari :

(1) penangguhan penyerahan ijazah d.an/ atau transkip nilai asli dalam jangka waktu
tertentu:

(2) skors selatrla I (satu) semester; dan
(3) menggarti baralg yang rusak atau hilang.

Bagran Keempat
Sanksi Berat

Pasal 15

Sanksi berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) salah satu atau dapat berupa:
(1) skors pafing lama 2 (dua) semester;
(2) dicabut haknya untuk mendapatkan beasiswa dari Fakultas/Pascasaq'ana/Universitas;
(3) diberhentikan;
(4) diberhentikan dengan hormat sebagai mahasiswa dan tetap berhak mendapa.tkan trarskrip

nilai mata kuliah yang pernah ditempuh, surat pindah dan yang berkaitan dengan kegiatan
alademik yang pernah dilakukannya;

(5) diberhentikan dengan tidak hormat sebagai mahasiswa dan tidak berhak mendapatkan
transkip nilai mata kuliah yang pernah ditempuh, surat pindah, dan yang berkaitan dengan l,
kegiatan akademik yang pernah dilakukannya; [l'

(6) dicabut gelar akademiknya; dan
(7) dilaporkan pada pihak yang berwenang.
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BAI} VII
PELAPORAN, PERSIDANGAN, MEKANISME PENJATUFIAN SANKSI, KEBERATAN, DAN

REHABILITASI

Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 17

Dosen, kar5rawan, mahasiswa, dan/atau masyarakat dapat melaporkan telah terjadi
pelanggaran yang dila,kukan mahasiswa di lingkungan kampus.
Iaporan pelanggaran sebagaimala dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
a. langsung; dan
b. tidak langsung.
Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
mengisi formulir.
Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

dilakukan dengan

Lampiran I yang

Pe nyampaian Laporan sebaqaimala dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat menggunakan:
a. surat:
b. falsimile: dan
c. surat elektronik.
Laporan pelanggaran ditujukan kepada Dekan, Direktur atau Rektor.

Bagian Kedua
Dev/an Etik

Pasal 18

Dewan Etik dibentuk pada tingkat universitas, flakultas dan pascasarjana.
Dewan Etik di tingkat universitas terdiri dari 5 (lima) orang dosen dari berbagai fakultas
yarlg tidak menempati jabatan struktural;
Dewan Etik di tingkat fakultas dan pascasa4'ana terdiri dari 5 (lima) orang dosen dari
berbagai program studi atau jurusan

Bagian Ketiga
Verifikasi

Pasal 19

Dewan Etik melakukan rapat atas laporan yang diterimanya.
Rapat sebagaimala dimaksud pada ayat (1) memanggil terlapor untuk diminta klarifrkasi.
Hasil rapat klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila terbukti laporal tidak
benar maka Dewan Etik menyatakan permasalahan telah selesai melalui berita acara.
Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti laporan benar, Dewan Etik
menentukan jenis pel,alggaran yalg telah dilakukan oleh mahasiswa dengan berita acara.
Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk pelanggaran ringan dan sedang
disampaikan kepada Dekan atau Direktur.
Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk pelanggaran berat, Rektor
mengonfirmasi kepada Dekan atau Direktur.
Rektor mengonfirmasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), kepada wakil Rektor
bidang kemahasiswaan dan kerjasama.

Bagian Ketiga
Persidangan

Pasa-l 20

Dekan atau Direktur memanggil mahasiswa terlapor untuk menjalani persidangal.
Pemanggilan terhadap mahasiswa dilakukan melalui surat resmi.
Mahasi-swa terlapor yang telah 2 (dua) kali dipangrqil atau terhitung 7 (tujuh) hari sejak
pemanggilan kedua disampaikan tetap tidak hadir, pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa 

I
kehadiran mahasiswa terLapor. i1
Apabila mahasiswa terl.,apoihadir, persidangan dilanjutkan dengan memeriksa mahasiswa f
terlapor, saksi , dan alat bukd. I

(1)
(21

(3)

(4)

(s)

(6)

(7)

(4)



(8)

(5) Selama persidangan, mahasiswa terlapor berhak didampingl paling banyak 2 (dua) orang
pembela yang berasal dari unsur mahasiswa dan/atau orang lain yang ditunjuk terlapor
secara tertulis.

t6) Penjatuhan sanksi sedang dan sanksi berat ditentukan setelah melalui pemeriksaan dan
pertimbangan seca-ra cermat dan teliti dengan bukti yang autentik oleh Dewan Etik.

{71 Sebelum penjatuhan sanksi sedang atau sanksi berat wajib dilakukan pemanggilan orang
tua atau wali yang sah secara hukum.

(8) Keputusan Dekan, Direktur, atau Rektor bersifat final dan mengikat.

Bagran Keempat
Mekanisme Penjatuhan Sanksi

Pasal 21

(1) Rektor berwenang menjatuhkan sanksi berat.
(21 Dekan atau Direktur berwenang menjatuhkan sanksi ringan dan sanksi sedang.
t3) Mekanisme penjatuhan sanksi atas pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat

sebagai berikut:
a. Pimpinan Fakultas membuat berita acara persidangan dan rekomendasi;
b. Berita acara persidangan dan rekomendasi disampaikan kepada Rektor;
c. Rektor menjatuhkan sanksi berdasarkan rekomendasi sidang Pimpinan

Fakultas / Pascasarj ana.
(4) Mekanisme penjatuhan sanksi atas pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) sebagai berikut:
a. Dewan Etik Fakultas/Pascasarjana membuat berita acara dan rekomendasi;
b. Berita acara persidangan dan rekomendasi disampaikan kepada Dekan/Direktur;
c. Dekan/Direktur menjatuhkan sanksi berdasarkan rekomendasi Dewan Etik

Fakultas/ Pascasarj ana; dan
d. Apabila hasil persidangan menyatakan pelanggaran berat, Dewan Btik

Fakultas/Pascasarjana merekomendasikan kepada Dekan untuk diteruskan kepada
Rektor.

Bagian Kelima
Keberatan

Pasal 22

{1) Mahasiswa yang merasa dirugikan atas sanksi dan keputusan Pimpinan dapat
mengajukan keberatan.

{2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) diajukan secara tertulis kepada Dewan
Etik.

(3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (21paling lama 3O (tiga puluh)
hari sejak tanggal dikeluarkannya keputusan.

{4) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (21dilakukan dengan mengemukakan:
a. tedadi kesalahan dalam keputusan yang telah ditetapkan;
b. terdapat pemberian sanksi yang tidak sesuai dengan aturan; dan
c. bukti baru yang meringankan atau membebaskan dari segala tuduhan.

(5) Dewan Etik dapat menerima atau menolak pengajuan keberatan.
{6) Dalam hal keberatan ditolak, Dewan Etik harus menyampaikan dasar pertimbangan

penoLakannya.
{7) Dalam hal keberatan diterima, Dewan Etik menyampaikan dasar pertimbangan kepada

Rektor untuk mengeluarkan keputusan rehabilitasi.

Bagian Keenam
Rehabilitasi

Pasal 23

{1) Rehabilitasi diberikan kepada mahasiswa yang telah dijatuhi sanksi.
{2) Rehabilitasi sebagaimanadimaksud pada ayat (1)dilakukanapabiladapatmembuktikan

dirinya tidak bersalah. t
{3) Bentuk rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat {1} antara lain: /P

a. mendapatkan haknya kembali sebagai Mahasiswa; dan W

b. diberikan kemudahan untuk mendapatkan haknya.



(e)

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku maka:
a. Surat Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 289 Tahun 2018 tentang Pedoman

Pelaksanaan Sistem Krcdit Semester UIN Antasari Bar:$armasin pada Pasal 33 Ayat {6}
tentang 'tetap diwajibkan mendaftar ulang dan "membayar SPP/UKP dinyatakan dihapus.

b. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 366 Tahun 2O18 tentang
Tata Tertib Mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ISLAM NEGERI ANTASARI,

Ditetapkan di Banjarrnasin
pqla tanggal 17 Juli 2OI9



(10)

LAMPIRAN I
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISI.AM NEGERI ANTASARI
NOMOR 341 TAI{UN 2019
TANGGAL L7 JULI 2OI9
TENTANG
PERATURAN TATA TERTIB MAI{ASISWA

TATA CARA BERBUSANA BAGI MA}IASISWA/I
UIN ANTASARI BANJARMASIN

a. Berpalaian sopan, bersih, dan rapi bagi mahasiswa/i.
b. Berbusana muslimah yang tidak ketat dan tidak trasnpa.ran bagi mahasiswi.
c. Bersepa.tu selama berada dikampus bagi mahasiswa/i.

Model Pakaian Yang Memenuhi Standar Kepatutan
Bagi Mahasiwa UIN Antasari

Model Pakaian Yang Memenuhi Standar Kepatutan
Bagi Mahasiwi UIN Antasari

J
v

Gambar 1 Gambar 2

Gambar 3 Gambar 4

Gambar 2

,lr



(1 1)

TATA CARA BERBUSANA YANG TIDAK BOLEH BAGI MAHASISWA/I UIN ANTASARI

1. Memakai sandal.
2. Memakai sepatu yang tumitnya diinjak.
3. Memakai sepatu sandal.
4. Berkaos oblong wal,aupun ditutup dengan jaket dan jas,
5. Bercelana sobek,
6. Rambut Panjang,
7. Bercelana pensil bagi mahasiswa,
8. Berpakaian ketat khusus bagi mahasiswi,
9. Memakai busana tembus pandang/ transparan khsusus bagi mahasiswi;
10. Memakai bqju / lengan pendek khusus bagi mahasiswi.

Model yang Tidak Memenuhi Standar Kepatutan bagi Mahasiwa/i
UIN Antasari Banjarmasin

a. Celana pensil/sobek/ tambafan dan berkaos oblong serta rambuat panjang.

b. Menggunakan celana jens.

c. Pakaian ketat / transparan atau baju lengan pendek bagi mahasiswi.

IGambar 2Gambar

/

'{
i.t



(12)

d. Rok Ttansparan dan ketat bagi wanita.

e. Kaos oblong (meskipun ditutup jaket).

f. Kaos oblong (meskipun ditutup jas).

p
I

Gambar 1



(13)

Sandal atau sepatu dengan tumit sepatu terinjak.

NEGERI ANTASARI,

Gambar I Gambar 2 Gambar 3

I .-"rt II -"- _l
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I,AMPIRAN II
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISI.AM NEGERI ANTASARI
NOMOR 341 TAHUN2Olg
TANGGAL 17 JULI 2OI9
TENTANG
PERATURAN TATA TERTIB MAHASISWA

FORMULIR
LAPORAN PEL{IIGGART{V

Pada hari ini... tanggal ... bulan... tahun ... saya:
Nama
Tempat/ tgl Lahir
Pekerjaan
Agama
Alamat

Dengan didampingi/ bersama ... (...) orang masing-masing bernama:*)
1) .................
2l .................
3) ................

datang ke ....
untuk menyampaikan laporan dugaan pelanggaran tata tertib mahasiswa, sebagai berikut:

Demikian l,aporan ini saya sampaikan dengan sebenarnya dan dapat dipertangung jawabkan.

Penerima Laporan

Tanda Tangan
Nama lengkap

Keterangan: *) Coret yang tidak perfu.

Banjarmasin,
Pelapor

Tanda Tangan
Nema kngkap

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGEzu ANTASARI,

MUJIBURRAHMAN
It


