
Surat Keputusan 
   No. 121/SK.P/VI/ABFI/2009 

Tentang 
Peraturan Tata Tertib Mahasiswa  

Asian Banking Finance and Informatics (ABFI) Institute Perbanas 
 
 

Rektor ABFI Institute Perbanas 
 

Menimbang : a. Bahwa mahasiswa merupakan aset masa depan bangsa, sehingga kepadanya perlu 
ditumbuh kembangkan dan diarahkan untuk selalu bersikap tertib.  

  b. Bahwa sehubungan dengan butir a dan agar dapat dijadikan pedoman bagi para 
mahasiswa pada khususnya dan sivitas akademika pada umumnya, dipandang 
perlu mengadakan peraturan tata tertib mahasiswa ABFI Institute Perbanas. 

    
Mengingat : 1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 

209/D/O/2007 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas 
dan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Perbanas, tanggal 23 
Oktober 2007. 

  2. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Perbanas, tanggal 15 November 2007, No. 
034/YPP/XI/2007, tentang Pembentukan Institut Keuangan Perbankan dan 
Informatika Asia (IKPIA) Perbanas. 

  3. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Perbanas, tanggal 15 November 2007, No. 
035/YPP/XI/2007, tentang Pengangkatan Rektor Institut Keuangan Perbankan 
dan Informatika Asia (IKPIA) Perbanas. 

    
Memutuskan 

    
Menetapkan : Peraturan Tata Tertib Mahasiswa Asian Banking Finance and Informatics (ABFI) Institute 

Perbanas, sebagai berikut. 
   

 
Pasal 1 

Pengertian  Umum 
 

Di dalam surat keputusan ini diberikan batasan pengertian, sebagai berikut. 
a. Mahasiswa adalah mahasiswa ABFI Institute Perbanas, yaitu peserta didik yang terdaftar dan belajar 

sebagai peserta program pendidikan di ABFI Institute Perbanas dan merupakan bagian dari sivitas 
akademika ABFI Institute Perbanas. 

b. Pimpinan adalah Pimpinan ABFI Institute Perbanas, terdiri atas Rektor dan para Wakil Rektor. 
c. Sivitas akademika adalah sivitas akademika ABFI Institute Perbanas, yaitu satuan yang mencakup dosen 

dan mahasiswa ABFI Institute Perbanas. 
d. Lembaga adalah ABFI Institute Perbanas. 
e. Kampus adalah kampus ABFI Institute Perbanas. 
f. Lingkungan sekitar kampus adalah lingkungan di mana kampus ABFI Institute Perbanas berada, 

termasuk lingkungan di luar kampus di mana mahasiswa melakukan kegiatan resmi dari lembaga. 
Pasal 2 

Tata Tertib 
  
Setiap mahasiswa wajib mematuhi dan memelihara ketentuan tata tertib, sebagai berikut. 

a. Memelihara dan mempertahankan persatuan, kesatuan, ketertiban, kebersihan, keamanan, dan 
integritas kampus. 

b. Menjaga kebersihan kampus dan lingkungan di sekitar kampus dengan tidak merokok di area dalam 
gedung-gedung kampus dan membuang sampah pada tempatnya. 

c. Menghormati dan bersikap sopan terhadap Pimpinan, Dosen, Karyawan, dan sesama mahasiswa dengan 
tidak memandang suku, agama, warna kulit dan golongan.  

d. Menyalurkan aspirasi dan kehendak melalui organisasi kemahasiswaan yang resmi di kampus. 
e. Memelihara dan menjaga penampilan diri yang rapi, bersih, dan sopan sesuai dengan budaya Indonesia. 

 
f. Mengikuti dan mematuhi ketentuan perkuliahan, kegiatan akademik dan/atau  kegiatan non akademik, 

serta persyaratan yang mendukung perkuliahan dan kegiatan akademik dan/atau non akademik. 
  

 



Pasal 3 
Sanksi Pelanggaran Tata Tertib 

 
(1) Tujuan diberlakukannya pemberian sanksi bagi mahasiswa yang melanggar peraturan tata tertib, 

sebagai berikut. 
 a. Untuk memelihara tata tertib di kalangan mahasiswa, baik di dalam maupun di luar lingkungan 

kampus. 
 b. Untuk mengingatkan mahasiswa agar selalu mematuhi tata tertib. 
 c. Untuk memperkecil terjadinya pelanggaran tata tertib yang dilakukan mahasiswa. 
 d. Untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa guna memperbaiki kesalahan dan 

meningkatkan kepatuhan terhadap aturan tata tertib. 
   

(2) Mahasiswa yang terbukti melanggar aturan tata tertib dapat dikenakan sanksi menurut berat dan 
ringannya pelanggaran, sebagai berikut. 

 a. Larangan mengikuti perkulilahan dan/atau tidak memperoleh pelayanan di semua unit kerja yang 
ada di kampus. 

 b. Peringatan tertulis, terdiri atas peringatan pertama, peringatan kedua, dan peringatan ketiga. 
 c. Pembatalan nilai/hasil studi, baik sebagian maupun seluruhnya. 
 d. Larangan mengikuti kegiatan akademik dan/atau non akademik di kampus (skorsing). 
 e. Pencabutan status sebagai mahasiswa (drop out). 
   
(3) Setiap sanksi peringatan tertulis pada Pasal 3 ayat (2) butir b berlaku selama 1 (satu) bulan. Peringatan 

tertulis diberikan melalui surat resmi yang dikeluarkan oleh Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan ABFI 
Institute Perbanas. 

  
(4) Sanksi skorsing pada Pasal 3 ayat (2) butir d dikenakan kepada mahasiswa dengan ketentuan, sebagai 

berikut. 
 

   
 a. Jangka waktu skorsing diberikan minimal 1 (satu) semester dan maksimal 2 (dua) semester 

berturut-turut. 
 b. Penetapan lamanya sanksi skorsing didasarkan pada berat atau ringannya pelanggaran yang 

dilakukan oleh mahasiswa dan didasarkan atau dikuatkan dengan bukti-bukti yang mendukung. 
 c. Sanksi skorsing ditetapkan dengan surat keputusan yang ditandatangani oleh Rektor ABFI 

Institute Perbanas. 
  
(5) Mahasiswa yang telah dikenakan sanksi skorsing dan melakukan pelanggaran kembali, baik 

pelanggaran yang sama maupun berbeda dari yang semula, baik pada semester yang sama maupun 
pada semester berikutnya, dapat dikenakan sanksi pencabutan status sebagai mahasiswa (drop out). 

  
(6) Tindak disiplin (sanksi) dapat diberlakukan tanpa mengikuti urutan sanksi pada ayat (2) Pasal 3, tetapi 

diberlakukan menurut berat atau ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa dan didasarkan 
atau dikuatkan dengan bukti-bukti yang mendukung. 

  
 

Pasal 4 
Pelanggaran Tata Tertib dan Sanksi 

 
Mahasiswa yang terbukti melanggar tata tertib dapat dikenakan sanksi menurut berat dan ringannya 
pelanggaran, sebagai berikut. 
(1) Mahasiswa dapat dikenakan sanksi paling ringan larangan mengikuti perkuliahan dan/atau ujian, baik 

ujian tengah semester/UTS maupun ujian akhir semester/UAS, dan/atau tidak memperoleh pelayanan 
di setiap unit kerja yang ada di ABFI Institute Perbanas, baik pelayanan bersifat akademik maupun non 
akademik, dan paling berat pembatalan nilai (hasil studi), yaitu apabila mahasiswa melakukan 
pelanggaran sebagai berikut. 

 a. Mengikuti perkuliahan dan/atau kegiatan akademik lainnya tidak sesuai dengan jadwal yang 
telah ditetapkan atau terlambat hadir lebih dari 15 (lima belas) menit. 

 b. Menggunakan busana yang tidak rapi dan/atau tidak sopan dan/atau tidak wajar dan/atau tidak 
sesuai dengan budaya Indonesia. 

 c. Menggunakan sandal atau selop di lingkungan kampus. 
 d. Tidak menata atau memelihara rambut yang bersih dan rapi. 
 e. Makan dan/atau minum dan/atau merokok pada saat perkuliahan dan/atau ujian berlangsung. 
   



(2) Mahasiswa dapat dikenakan sanksi paling ringan berupa sanksi skorsing dan paling berat berupa sanksi 
pencabutan status sebagai mahasiswa (drop out) apabila terbukti melakukan pelanggaran, sebagai 
berikut. 

 a. Menggunakan nama almamater ABFI Institute Perbanas di luar kampus untuk kepentingan pribadi 
atau kelompok tanpa izin dari Rektor ABFI Institute Perbanas, sehingga dapat merugikan 
dan/atau mencemarkan nama baik ABFI Institute Perbanas. 

 b. Membuka dan/atau mendirikan perwakilan serta membawa aspirasi di luar organisasi resmi yang 
ada di ABFI Institute Perbanas tanpa izin dari Rektor ABFI Institute Perbanas, sehingga dapat 
merugikan dan/atau mencemarkan nama baik ABFI Institute Perbanas. 
 

 c. Mengundang dan/atau mendatangkan dan/atau memberi kesempatan kepada pihak luar 
(individu, kelompok, organisasi, institusi atau yang sejenisnya) untuk berpartisipasi pada kegiatan 
kemahasiswaan, akademik, dan/atau nonakademik tanpa izin dari Rektor ABFI Institute 
Perbanas, sehingga dapat merugikan dan/atau mencemarkan nama baik ABFI Institute Perbanas. 

 d. Mengadakan acara dan/atau kegiatan kemahasiswaan dan/atau ikatan/perjanjian dengan pihak 
lain, baik yang bersifat akademik maupun non akademik, dengan mengatasnamakan ABFI 
Institute Perbanas tanpa izin dari Rektor ABFI Institute Perbanas, sehingga dapat merugikan 
dan/atau mencemarkan nama baik ABFI Institute Perbanas. 

 e. Membawa atau menggunakan senjata tajam dan/atau senjata api dan/atau bahan peledak 
dan/atau sejenisnya yang dapat membahayakan orang lain selama berada di lingkungan kampus, 
kecuali dengan izin dari Rektor ABFI Institute Perbanas. 

 f. Mencuri atau mengambil barang yang bukan haknya dan/atau merampas dan/atau melakukan 
perbuatan penipuan yang merugikan, baik dilakukan di lingkungan kampus, di masyarakat sekitar 
kampus, maupun di luar lingkungan kampus. 

 g. Berjudi, membawa minuman keras, mabuk-mabukan, baik selama berada di dalam kampus, di 
masyarakat sekitar kampus maupun di lingkungan sekitar kampus, serta merokok di dalam 
gedung-gedung di lingkungan kampus. 

 h. Melakukan perbuatan atau tindakan asusila dan/atau menggunakan dan/atau mengedarkan 
benda-benda pornografi, baik untuk digunakan sendiri maupun orang lain, baik di dalam 
lingkungan kampus, di masyarakat sekitar kampus maupun di luar lingkungan kampus. 

 i. Menggunakan dan/atau membawa dan/atau mengedarkan narkotika dan/atau obat-obatan yang 
tergolong psikotropika, baik untuk digunakan sendiri maupun orang lain, baik digunakan di 
lingkungan kampus, di masyarakat sekitar kampus maupun di luar lingkungan kampus. 

 j. Memasukkan unsur-unsur politis dari luar ke dalam lingkungan kampus, baik secara langsung 
maupun tidak langsung, yang dapat mengalihkan dan mengaburkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 
1945. 

 k. Melakukan perbuatan penghasutan, antara lain dengan cara mengedarkan selebaran gelap, 
sehingga mengakibatkn keresahan dan mengganggu ketertiban kampus. 

 l. Melakukan kegaduhan dan/atau keonaran yang dapat menggangu ketenangan dan kelancaran 
perkuliahan, diskusi, seminar, dan kegiatan akademik lainnya di kampus. 

 m. Baku hantam atau berkelahi, baik di dalam lingkungan kampus, di masyarakat sekitar kampus 
maupun di luar lingkungan kampus. 

 
 

Pasal 5 
Berlakunya Surat Keputusan 

   
(1) Dengan berlakunya surat keputusan ini, menjadi tidak berlaku peraturan-peraturan sebagai berikut.  
 a. 

 
 
 

Surat Keputusan Rektor ABFII Perbanas No.056/SK.P/IV/ABFI/2008, tanggal 03 April 2008, 
tentang Peraturan Tata Tertib Mahasiswa ABFII Perbanas. 

   
 b. Peraturan-peraturan yang tidak diberlakukan oleh  Surat Keputusan Ketua STIE Perbanas No. 

6107/SK.P/III/STIEP/2007, tanggal 13 Maret 2007, tentang Tata Tertib Mahasiswa STIE 
Perbanas, yaitu sebagai berikut.  

  b.1. Surat Keputusan Ketua STIE Perbanas No. 4017A/SK.P/XII/STIEP/1996, tanggal 8 Juli 
1996, tentang Tata Tertib Mahasiswa di Lingkungan Kampus STIE Perbanas.  

  b.2. Bab III (Pasal 9 dan Pasal 10) tentang Tata Tertib dari Surat Keputusan Ketua STIE 
Perbanas No. 4032/SK.P/XII/STIEP/1996, tentang Peraturan Akademik STIE Perbanas 
Jakarta, tanggal 1 Agustus 1996. 

  b.3. Surat Keputusan Ketua STIE Perbanas No. 4178/SK.P/XIII/STIEP/1997, tentang 
Peraturan Tata Tertib Berpakaian dan Pemeliharaan Rambut Mahasiswa STIE Perbanas, 



bertanggal 1 Juli 1997. 
  b.4. Surat Keputusan Ketua STIE Perbanas No. 4757/SK.P/XVI/STIEP/2000, tentang 

Peraturan Tata Tertib Mahasiswa STIE Perbanas, tanggal 20 Juni 2000 
  b.5. Surat Keputusan Ketua STIE Perbanas No. 4870/SK.P/XI/STIEP/2000, tentang Revisi 

atas Surat Keputusan Ketua STIE Perbanas No. 4032/SK.P/XII/STIEP/1996 tentang 
Peraturan Akademik STIE Perbanas, tanggal 27 November 2000. 

  b.6. Surat Keputusan Ketua STIE Perbanas No. 5153/SK.P/VIII/STIEP/2002, tanggal 2 
September 2002, tentang Peraturan Tata Tertib Mahasiswa STIE Perbanas. 

(2) Keputusan ini berlaku saat ditetapkan dan akan diadakan perbaikan apabila terdapat kekeliruan. 
   

Pasal 6 
Penutup 

   
Hal-hal yang belum diatur di dalam Surat Keputusan ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Pimpinan 
ABFI Institute Perbanas, termasuk di dalam pengambilan keputusan. 

  
 Ditetapkan di: Jakarta 
 Pada: 15 Mei 2009 
 Rektor, 
  
  
 Dr. Ir. Fatchudin, M.M. 

Salinan disampaikan kepada: Yth.  
1. BPH YPP  
2. Pimpinan ABFI Institute Perbanas  
3. Penanggung Jawab Unit Kerja  
4. Pengurus UKM   

 
 


