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Makna Lambang: 

1. Sayap mengepak warna kuning emas 5 helai kanan-kiri. 
a. Sayap mengepak bermakna bahwa nafas perkembangan 

Universitas PGRI Adi Buana selalu membuka diri terhadap 
perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan 
seni (IPTEKS). 

b. 5 helai sayap melambangkan Universitas PGRI Adi Buana dalam 
menjalankan visi-misinya tetap berada dalam bingkai tatakrama 
dan budi luhur yang bersumberkan nilai-nilai Pancasila. 

c. Warna kuning emas memiliki makna kemantapan dan keluhuran 
budi dari segenap civitas akademika Universitas PGRI Adi Buana. 

2. Suluh (obor) berwarna hijau tembaga dengan 5 lidah nyala api. 
a. Obor adalah suluh yang memberikan segenap informasi edukasi 

ke semua arah tanpa memandang asal-usul, keturunan ras dan 
agama. 

b. Warna hijau tembaga memberikan makna sebuah pengabdian 
yang tulus dalam budi dan kedewasaan dalam berpikir. 

c. Nyala api berwarna merah memberikan makna dinamika yang 
tinggi disertai keberanian dan kebenaran civitas akademika. 

3. Buku berwarna dasar putih. 
a. Buku melambangkan wahana menorehkan ilmu pengetahuan 

sebagai wujud kesungguhan civitas akademika mengemban 
amanat bangsa dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. 

b. Warna putih memberikan arti kesucian dan ketulusan lahir 
batin. 

4. Bumi. 
Melambangkan keagungan niat Universitas PGRI Adi Buana 
dalam mengabdikan diri senantiasa menjaga kelestariannya. 
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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha 

Esa, atas rahmat dan karuniaNya, Buku Saku 

TATAKRAMA Mahasiswa Universitas PGRI Adi Buana 

Surabaya ini dapat kita diwujudkan.  

 Buku saku ini disusun dengan tujuan untuk 

menyajikan informasi awal kepada mahasiswa 

tentang: Hak dan Kewajiban, Larangan-larangan; Tata 

tertib, dan Kode Etik Mahasiswa Universitas PGRI Adi 

Buana.  Melalui buku ini diharapkan mahasiswa 

secara dini mengenal, memahami dan dapat 

menerapkan peri kehidupan di kampus dengan benar 

untuk menunjang keberhasilan belajarnya.  

  Materi buku ini diupayakan memuat sendi-

sendi kehidupan kampus mengenai hak, kewajiban 

dan larangan-larangan serta batasan-batasan yang 

diterapkan terhadap mahasiswa dalam beraktivitas di 

dalam kampus. Dengan membaca Kode Etik maka 

mahasiswa dapat memahami koridor kehidupan 

kampus. Namun apabila mahasiswa masih 

memerlukan bantuan untuk memahaminya, maka 

hendaknya tidak ragu-ragu meminta bantuan kepada 

para dosen dan pegawai khususnya yang tugasnya 
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bertalian dengan masalah layanan kemahasiswaan. 

Begitu pula kepada para pejabat dan petugas yang 

relevan seperti Kepala Biro Kemahasiswaan dan 

Alumni beserta jajarannya, Wakil Dekan/direktur 

bidang Kemahasiswaan, ketua Program Studi, dan 

para dosen pembimbing/pembina kemahasiswaan. 

 Ucapan terimakasih disampaikan kepada 

semua pihak yang telah membantu terwujudnya buku 

ini. 

 Semoga buku ini membuahkan manfaat bagi 

Universitas PGRI Adi Buana dan bagi mahasiswa pada 

khususnya. Kiranya Allah SWT  Tuhan YME  

memuliakan kita semua, Amin. 

 

    Surabaya, September 2020 

   Wakil Rektor III,   

                                                           Ttd. 

 

           Drs. Rusdiyantoro, S.T., M.T. 

             NPP. 8511105/DY  
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BAB I 

HAK  MAHASISWA  

 

Hak Mahasiswa Universitas PGRI Adi Buana Surabaya: 

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

2. Menjalankan perintah agama dan beribadah 
sesuai ajaran agamanya; 

3. Menggunakan kebebasan akademik secara 
bertanggungjawab untuk menuntut dan 
mengkaji ilmu, teknologi dan seni-budaya sesuai 
dengan norma, susila dan etika yang berlaku 
dalam lingkungan masyarakat akademik. 

4. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan 
layanan bidang akademik, minat, bakat dan  
kegemaran. 

5. Memanfaatkan fasilitas Universitas dalam rangka 
kelancaran proses belajar baik secara akademik 
maupun ekstra kurikuler. 

6. Mendapat bimbingan dari dosen yang 
bertanggungjawab atas program studi yang 
diikuti dalam penyelesaian studinya 

7. Memperoleh layanan informasi yang jelas dan 
komunikatif berkaitan dengan studi yang diikuti 
serta hasil belajarnya 

8. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
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9. Memanfaatkan sumber daya Universitas melalui 
perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk 
mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat, 
bakat, penalaran dan tata kehidupan 
bermasyarakat 

10. Pindah ke Program Studi lain di lingkungan 
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, dengan 
catatan memenuhi syarat umum dan syarat 
khusus yang ditentukan, dengan catatan program 
studi yang dituju masih memiliki daya tampung. 

11. Pindah ke Perguruan Tinggi lain sesuai syarat 
dan prosedur yang berlaku. 

12. Ikut serta dalam kegiatan organisasi 
kemahasiswaan Intra Kampus sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 

13. Memperoleh pelayanan khusus bilamana 
menyandang cacat, sesuai dengan kemampuan 
Universitas; 

14. Berprestasi setinggi-tingginya di bidang 
akademik, penalaran dan kreatifitas, minat-bakat 
olahraga, minat bakat senibudaya, minat bakat 
kepemudaan, religi, kewirausahaan, dan 
kepedulian sosial; 

15. Memperoleh penghargaan/ apresiasi, atas 
prestasi yang diraih sesuai persyaratan/ 
peraturan yang berlaku; 

16. Mengajukan mendapat sumber pendanaan 
pendidikan/beasiswa ke pemerintah melalui 
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beasiswa Bidikmisi, PPA, BBP dan lain-lain sesuai 
persyaratan dan kuota yang berlaku; 

17. Mengajukan memperoleh keringanan 
pembayaran/dispensasi pembayaran sesuai 
persyaratan yang berlaku. 

18. Memperoleh layanan kegiatan kemahasiswaan, 
pendidikan karakter/pengembangan softskill 
yang dilaksanakan di Universitas PGRI Adi Buana 
Surabaya sesuai peraturan-perundangan yang 
berlaku. 
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BAB II 

KEWAJIBAN MAHASISWA 

 

Mahasiswa wajib: 

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang maha Esa; 

2. Menjalankan perintah agama dan beribadah 
sesuai ajaran agamanya; 

3. Menjunjung tinggi Negara Kesatuan Republik 
Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan 
Undang-undang Dasar 1945 serta menghargai 
Bhinneka Tunggal Ika; 

4. Mematuhi peraturan-perundangan yang berlaku 
di Indonesia; 

5. Mentaati ketentuan yang berlaku di Universitas 
PGRI Adi Buana Surabaya. 

6. Berpakaian sopan dan etis sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku di Universitas PGRI Adi 
Buana Surabaya. 

7. Menghargai dan menjunjung tinggi ilmu 
pengetahuan, teknologi, dan seni. 

8. Bersikap jujur, menjaga kehormatan dan 
menghindari perbuatan tercela. 

9.  Menjaga kewibawaan dan nama baik diri sendiri 
dan orang tua/keluarga; 

10. Menjaga kehormatan almamater Universitas 
PGRI Adi Buana Surabaya; 
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11. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan 
pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang 
dibebaskan/memperoleh keringanan dari 
kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan 
yang berlaku. 

12. Berdisiplin, bersemangat, dan mempergunakan 
masa belajar dengan sebaik-baiknya; 

13. Menghargai dan saling menghormati semua 
pihak demi terbinanya suasana hidup 
kekeluargaan, kerukunan , dan kebersamaan;  

14. Bertenggangrasa dan menghargai pendapat 
orang lain.  

15. Berkomunikasi, bersikap dan bertingkah laku 
terhormat sesuai dengan harkat-martabatnya. 

16. Menghargai dan menghormati tenaga 
kependidikan.  

17. Berusaha mengembangkan seluruh kemampuan 
yang dimilikinya agar dapat belajar dengan 
sebaik-baiknya. 

18. Menjaga kesehatan diri dan lingkungannya. 

19. Memelihara dan meningkatkan mutu lingkungan 
hidup di kampus. 

20. Menghargai dan menjunjung tinggi kebudayan 
nasional  

21. Ikut memelihara  sarana dan prasarana serta 
kebersihan, ketertiban dan keamanan 
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya. 
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22. Melaksanakan kegiatan kemahasiswaan sebagai 
syarat kelulusan sesuai Sistem Penjaminan Mutu 
yang ditetapkan, yaitu memperoleh poin (skor)  
dengan jumlah tertentu sesuai batas minimal 
yang ditetapkan fakultas/program, dalam 
mengikuti kegiatan-kegiatan: 

 Orientasi Mahasiswa Baru/PKK-MB  (wajib). 

 LKMM Tingkat Dasar (wajib). 

 Membuat/mengusulkan karya  Program 
Kreatifitas Mahasiswa (PKM)  hibah (wajib). 

 LKMM Tingkat Menengah (pilihan). 

 Aktif di organiasi kemahasiswaan pada 
wadah Lembaga Kemahasiswaan Intra 
Kampus seperti HIMAPRODI, Ekskur,  Senat 
Mahasiswa atau pada wadah  Unit Kegiatan 
Mahasiswa (UKM), (pilihan) 

 Aktif di forum ilmiah (pilihan). 

 Aktif dalam kegiatan kepanitiaan (pilihan). 

 Menjadi delegasi ke luar kampus (pilihan). 

 Ikut serta pada upacara bendera hari besar 
kenegaraan dan lembaga (minimal 2 kali). 

 Aktif dalam kegiatan dan hibah bidang 
penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan 
kewirausahaan (pilihan). 

 Peduli sesama dan peduli lingkungan (pilihan). 
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 Berprestasi di bidang penalaran, minat-bakat 
dan kegemaran serta karya inovatif lain. 
(pilihan). 

23. Melaksanakan kegiatan pendidikan karakter 
yang dilaksanakan di Universitas PGRI Adi Buana 
Surabaya. 

 

BAB III 

LARANGAN-LARANGAN 

 

1. Pakaian yang tidak diijinkan dalam Kampus 

a. Kaos Oblong/tidak berkerah (kecuali untuk 
olahraga atau kegiatan yang sesuai ketentuan). 

b. Sandal/sepatu sandal. 

c. Celana yang butut/robek-robek/tidak 
mencerminkan kerapian/kurang sopan. 

d. Segala pakaian yang tidak sesuai norma 
kesusilaan, kesopanan, etika, dan kepatutan. 

e. Segala pakaian dan atau asesoris pakaian,  yang 
dapat menimbulkan/berpotensi menimbulkan 
kesulitan/menghalangi/mengaburkan identitas 
mahasiswa secara norma dan atau 
administrasi.  

 

2. Merokok 

a. Kampus adalah area fasilitas umum, mahasiswa 
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya tidak 
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diijinkan merokok di area Kampus Universitas 
PGRI Adi Buana Surabaya. 

b. Mahasiswa Universitas PGRI Adi Buana Surabaya 
yang diketahui dan terbukti merokok akan 
dikenakan sanksi akademik.  

c. Dalam hal permasalahan mahasiswa terhadap 
rokok itu berkaitan dengan masalah hukum, 
maka akan diserahkan ke pihak yang berwenang. 

3. Minuman Keras 

a. Yang diartikan minuman keras adalah segala 
jenis minuman yang mengandung alkohol seperti 
diatur dalam keputusan Menteri Kesehatan RI 
dan peraturan perundangan yang berlaku. 

b. Setiap mahasiswa di dalam kampus dilarang 
memiliki, mengkonsumsi, membawa, 
menyimpan, memperdagangkan dan 
menyebarkan minuman keras; 

c. Mahasiswa Universitas PGRI Adi Buana Surabaya 
yang diketahui dan terbukti mengkonsumsi, 
memiliki atau membawa, menyimpan, 
memperdagangkan, menyebarkan minuman 
keras dan menimbulkan gangguan di dalam 
kampus Universitas PGRI Adi Buana Surabaya 
dapat dikenakan sanksi dicabut statusnya secara 
permanen sebagai mahasiswa Universitas PGRI 
Adi Buana Surabaya. 

d. Dalam hal permasalahan mahasiswa terhadap 
minuman keras itu berkaitan dengan masalah 
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hukum, maka akan diserahkan ke pihak yang 
berwenang. 

 

4. Narkoba dan Obat Terlarang. 

a. Setiap mahasiswa di dalam kampus dilarang 
mengkonsumsi, memiliki, membawa, 
menyimpan, memperdagangkan, menyebarkan, 
membuat obat-obatan terlarang, narkotika dan 
sejenisnya; 

b. Mahasiswa Universitas PGRI Adi Buana Surabaya 
yang diketahui dan terbukti mengkonsumsi, 
membawa, menyimpan, memperdagangkan, 
menyebarkan, membuat, menggunakan atau 
merokok mariyuana dapat dikenakan sanksi 
dicabut statusnya secara permanen sebagai 
mahasiswa Universitas PGRI Adi Buana 
Surabaya. 

c. Dalam hal permasalahan mahasiswa terhadap 
narkoba itu berkaitan dengan masalah hukum, 
maka proses hukumnya akan diserahkan ke 
pihak yang berwenang. 

 

5. Judi. 

a. Judi di lingkungan kampus Universitas PGRI Adi 
Buana Surabaya merupakan kegiatan yang 
melanggar norma dan aturan yang bertentangan 
dengan misi dan tujuan pendidikan di 
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya. 
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b. Mahasiswa Universitas PGRI Adi Buana Surabaya 
yang diketahui dan terbukti melakukan 
perjudian di lingkungan kampus, baik langsung 
maupun tidak langsung yang secara moral tidak 
mendukung misi pendidikan di Universitas PGRI 
Adi Buana Surabaya dapat dikenakan sanksi 
akademik dari statusnya sebagai mahasiswa, 
sedangkan jika berkaitan dengan masalah hukum  
maka akan diserahkan ke pihak yang berwenang. 

 

6. Senjata Tajam: 

a. Mahasiswa dilarang membawa, mempergunakan, 
menyimpan, memperdagangkan, menyebarkan 
senjata tajam di lingkungan kampus Universitas 
PGRI Adi Buana Surabaya; 

b. Mahasiswa Universitas PGRI Adi Buana Surabaya 
yang diketahui dan terbukti membawa, 
menyimpan, memperdagangkan, membuat, 
menyebarluaskan atau menggunakan senjata 
tajam secara ilegal dapat dikenakan sanksi 
akademik dan jika berkaitan dengan masalah 
hukum  maka diserahkan ke pihak yang 
berwenang. 

 

7. Petasan, Bahan Peledak, dan Senjata Api.  

a. Mahasiswa tanpa izin yang berwenang dilarang 
memiliki, membawa, menyimpan, 
memperdagangkan, mambuat/merakit, 
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mengolah atau menggunakan petasan, bahan 
peledak dan senjata api di lingkungan kampus 
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya; 

b. Mahasiswa Universitas PGRI Adi Buana Surabaya 
yang diketahui dan terbukti membawa, 
menyimpan, memperdagangkan, membuat, 
mengolah dan mempergunakan petasan, bahan 
peledak dan senjata api di dalam kampus secara 
ilegal maka akan dapat dikenakan sanksi 
akademik dan jika berkaitan dengan masalah 
hukum diserahkan ke pihak yang berwenang. 

  

8. Pelecehan Seksual  

a. Mahasiswa dilarang melakukan pelecehan 
seksual maupun pelanggaran seksual; 

b. Apabila mahasiswa terbukti melakukan 
pelecehan dan pelanggaran seksual akan 
dikenakan sanksi akademik.  

c. Pelanggaran dalam hal Pelecehan Seksual yang 
berhubungan dengan ranah hukum akan 
diserahkan ke pihak yang berwenang. 

 

9. Pornografi dan Pornoaksi. 

a. Mahasiswa secara sendiri-sendiri atau kelompok 
dilarang melakukan, memperagakan, 
mempertontonkan dan menyebarluaskan 
pornografi/pornoaksi sesuai isi undang-undang  
tentang pornografi/pornoaksi yang berlaku. 
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b. Mahasiswa Universitas PGRI Adi Buana Surabaya 
yang diketahui dan terbukti melakukan dan 
menyebarluaskan pornografi/pornoaksi baik 
langsung maupun tidak langsung dapat 
dikenakan sanksi akademik, sedangkan yang 
berkaitan dengan masalah hukum akan 
diserahkan ke pihak yang berwenang. 

 

10.   Organisasi Terlarang. 

a. Mahasiswa secara sendiri-sendiri atau kelompok 
dilarang mengikuti, mengamalkan, 
menyebarluaskan,  membantu merekrut 
pengikut, membantu mendanai, membantu 
memfasilitasi, atas faham/organisasi terlarang di 
lingkungan Universitas PGRI Adi Buana 
Surabaya. 

b. Mahasiswa Universitas PGRI Adi Buana Surabaya 
yang diketahui dan terbukti mengikuti, 
mengamalkan dan menyebarluaskan 
mengamalkan, menyebarluaskan,  membantu 
merekrut pengikut, membantu mendanai, 
membantu memfasilitasi, ajaran/faham/ 
organisasi terlarang di lingkungan Universitas 
PGRI Adi Buana Surabaya  baik langsung maupun 
tidak langsung dapat dikenakan sanksi akademik, 
sedangkan jika berkaitan dengan masalah hukum  
akan diserahkan ke pihak yang berwenang. 
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11.  Radikalaisme dan Terorisme. 

a. Mahasiswa Universitas PGRI Adi Buana Surabaya 
secara sendiri-sendiri atau kelompok dilarang 
menjadi pengikut, pendukung, anggota, 
simpatisan, donatur, informan, kaki-tangan, 
perekrut anggota, dari organisasi radikal negatif 
dan teroris;  

b. Mahasiswa yang diketahui dan terbukti  menjadi 
pengikut, pendukung, anggota, simpatisan, 
donatur, informan, kaki-tangan, perekrut 
anggota dari organisasi radikal negatif dan 
teroris baik langsung maupun tidak langsung 
dapat dikenakan sanksi akademik, sedangkan 
jika berkaitan dengan masalah hukum  maka 
akan diserahkan ke pihak yang berwenang. 

 

12.Penyalahgunaan Teknologi Informasi (TI) 

a. Mahasiswa secara sendiri-sendiri atau 
berkelompok  dilarang menyalahgunakan 
penggunaan Teknologi Informasi diantaranya 
untuk  

1) Kejahatan/membantu kejahatan; 

2) Peretasan/pembobolan 

3) Penyadapan/perekaman/pemotretan  
secara ilegal; 

4) Pemalsuan; 

5) Penipuan;  
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6) Pornografi/pornoaksi; 

7) Penyebarluasan informasi negatif; 

8) Memfitnah; 

9) Menghujat; 

10) Menghasut; 

11) Memprovokasi; 

12) Segala perbuatan yang melanggar undang-
undang ITE.  

b. Korban  tindak kejahatan/penyalahgunaan 
Teknologi Informasi memiliki hak untuk 
meneruskan atau tidak meneruskan 
permasalahan  kejahatan/penyalahgunaan 
Teknologi Informasi dan sejenisnya ke ranah 
hukum di luar proses  penyelesaian sanksi 
akademis dari Universitas PGRI Adi Buana 
Surabaya. 

c. Penyalahgunaan Teknologi Informasi yang 
berkaitan dengan masalah hukum  terhadap 
Universitas PGRI Adi Buana/bersangkutan 
dengan  Universitas PGRI Adi Buana akan 
diserahkan ke pihak yang berwenang sesuai 
Undang-undang IT yang berlaku. 

 

13.Tindak Kekerasan/Penganiayaan. 

a. Mahasiswa secara sendiri-sendiri atau 
kelompok dilarang melakukan tindak 
kekerasan/penganiayaan/pemaksaan/ 
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mengancam/intimidasi/provakasi, terhadap 
pihak lain baik secara langsung maupun tidak 
langsung;  

b. Mahasiswa akan dikenakan sanksi akademik 
jika terbukti melakukan tindak kekerasan/ 
penganiayaan/pemaksaan/mengancam/ 
intimidasi /provakasi;  

c. Pelanggaran dengan tindak kekerasan/ 
penganiayaan dan sejenisnya yang berkaitan 
dengan masalah hukum  akan diserahkan ke 
pihak yang berwenang sesuai Undang-undang  
yang berlaku.  

d. Korban  tindak kekerasan/penganiayaan dan 
sejenisnya memiliki hak untuk meneruskan 
atau tidak meneruskan permasalahan  
kekerasan/penganiayaan dan sejenisnya ke 
ranah hukum di luar proses  penyelesaian 
sanksi akademis dari Universitas PGRI Adi 
Buana Surabaya. 

e. Universitas PGRI Adi Buana Surabaya memiliki 
hak untuk meneruskan masalah 
kekerasan/penganiayaan dan sejenisnya ke 
ranah hukum jika perkara tersebut dinilai 
membawa dampak yang menjurus ke institusi 
dan kinerja Universitas PGRI Adi Buana 
Surabaya.  
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14. Pencurian/penggelapan. 

a. Mahasiswa, kelompok mahasiswa, atau 
organisasi mahasiswa secara sendiri-sendiri 
atau bersama-sama dilarang mencuri 
/menggelapkan/ mengambil/ membawa 
pulang tanpa persetujuan /menjual secara 
ilegal,   aset/sarana-prasarana/ fasilitas/ 
barang/alat/perlengkapan, milik /dalam 
penguasaan/dalam lingkungan kampus 
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya. 

b. Mahasiswa yang tersangkut masalah 
pencurian baik di dalam kampus maupun di 
luar kampus, di luar  proses hukum yang 
dijalaninya juga mendapat sanksi akademis. 

 

15. Memalsukan Dokumen Akademik. 

Yaitu pelanggaran yang dilakukan secara sendiri-
sendiri atau bersama dengan pihak lain untuk 
kepentingan pribadi maupun pihak lain, secara 
langsung maupun tidak langsung, memalsukan 
/merobah data/dokumen, proses/bukti/hasil 
akademik seperti bukti kehadiran, nilai, berkas 
tugas, kartu peserta ujian, KRS, KHS, transkrip, 
piagam, sertifikat, diploma, SKPI, Ijazah. 
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16. Memalsukan Dokumen Administrasi dan 
Keuangan. 

Yaitu pelanggaran yang dilakukan secara sendiri-
sendiri maupun bersama pihak lain, untuk diri 
sendiri maupun untuk pihak lain, melalui tindak 
pemalsuan data/dokumen/bukti/surat 
/rekomendasi/kuitansi/tanda terima yang 
berhubungan dengan bidang administrasi 
maupun keuangan. 

  

17. Perjokian. 

Yaitu pelanggaran yang dilakukan secara sendiri-
sendiri maupun bersama pihak lain, untuk diri 
sendiri maupun untuk pihak lain, melalui tindak 
pemalsuan dengan sengaja bertindak sebagai 
orang lain ataupun dirinya digantikan oleh orang 
lain, ataupun membantu pihak lain untuk 
menyelesaikan 
ulangan/ujian/tugas/administrasi secara tidak 
syah. 

 

18. Pemerasan dan Pengancaman. 

Yaitu pelanggaran yang dilakukan secara sendiri-
sendiri maupun bersama pihak lain, untuk diri 
sendiri maupun untuk pihak lain, melalui 
tindakan memeras, mengancam pihak-pihak lain 
seperti kepada mahasiswa, pegawai, dosen, 
petugas, pejabat dan warga kampus lainnya. 



 
Hak dan Kewajiban Mahasiswa Universitas PGRI Adi Buana Surabaya              | 20 
 

19. Aksi Corat-coret / vandalisme 

Mahasiswa, kelompok mahasiswa, atau 
organisasi mahasiswa secara sendiri-sendiri atau 
bersama-sama dilarang merusak, merobah, 
mengotori, mencorat-coret, menggambari, 
menempeli fasilitas/sarana-prasarana milik 
universitas PGRI Adi Buana Surabaya. 

 

20. Tindakan menghalang-halangi kegiatan 
Kampus 

Mahasiswa, kelompok mahasiswa, atau 
organisasi mahasiswa secara sendiri-sendiri atau 
bersama-sama dilarang mengacaukan atau 
menghalangi jalannya pertemuan, rapat, 
pelajaran di kelas, atau setiap kegiatan 
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya; 

 

21. Mengganggu keamanan/menimbulkan 
ketakutan/keresahan di kampus. 

Mahasiswa, kelompok mahasiswa, atau organisasi 
mahasiswa secara sendiri-sendiri atau bersama-
sama dilarang menganggu keamanan 
individu/warga kampus dan bertingkahlaku yang 
dapat  menimbulkan rasa takut dan resah; 
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22. Menduduki/menguasai fasilitas kampus secara 
tidak sah.  

Mahasiswa, kelompok mahasiswa, atau organisasi 
mahasiswa secara sendiri-sendiri atau bersama-
sama dilarang menggunakan/ masuk tanpa izin/ 
menduduki/menguasai tempat atau tinggal secara 
tidak syah di dalam fasilitas milik Universitas PGRI 
Adi Buana Surabaya. 

 

23. Merusak sarana akademik. 

Mahasiswa, kelompok mahasiswa, atau 
organisasi mahasiswa secara sendiri-sendiri atau 
bersama-sama dilarang 
merusak/merobek/mencuri  inventaris  
laboratorium/perpustakaan/ kerumahtanggan  
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya. 

 

24.Merusak Landscape dan Lingkungan. 

Mahasiswa, kelompok mahasiswa, atau organisasi 
mahasiswa secara sendiri-sendiri atau bersama-
sama dilarang menebang pohon, merusak 
tanaman, merusak lingkungan,membuang 
sampah sembarangan  di kampus Universitas 
PGRI Adi Buana Surabaya. 
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25.Melakukan kegiatan demonstrasi. 

Mahasiswa, kelompok mahasiswa, atau organisasi 
mahasiswa secara sendiri-sendiri atau bersama-
sama dilarang  melakukan kegiatan demonstrasi 
dan atau berpartisipasi pada kegiatan sejenis itu 
tanpa persetujuan/ijin dari pimpinan/ pejabat 
struktural yang berkompeten di Universitas PGRI 
Adi Buana Surabaya, untuk aksi di dalam kampus 
maupun di luar kampus. 

 

26. Anarkis 

Mahasiswa, kelompok mahasiswa, atau organisasi 
mahasiswa secara sendiri-sendiri atau bersama-
sama dilarang  melakukan kegiatan yang bersifat 
anarkhis untuk kegiatan apapun, baik di dalam 
kampus maupun di luar kampus.  
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BAB I 

TATA TERTIB MAHASISWA 

 

A.Tata Tertib Pakaian. 

1. Mahasiswa Universitas PGRI Adi Buana Surabaya 
wajib berpakaian rapi, sopan dan beretika serta 
tidak melanggar kesusilaan, norma dan budaya. 

2. Mahasiswa wajib mengenakan sepatu. 

3. Mahasiswa wajib menggunakan seragam sesuai 
ketentuan yaitu: 

a. Mengenakan kemeja putih dan bawahan 
sesuai ketentuan, pada saat melaksanakan 
kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi 
Mahasiswa Baru (PKK-MB). 

b. Mengenakan Jas Almamater Universitas PGRI 
Adi Buana pada saat melaksanakan: 

1) Upacara Pembukaan PKK-MB; 

2) Ujian Tengah Semester. 

3) Ujian Akhir Semester  

4) Ujian Skripsi/Tugas Akhir. 

5) Upacara bendera di lapangan. 

6) Upacara resmi di ruangan/gedung. 

7) Upacara Yudisium/kelulusan 

8) Kunjungan/bertamu/delegasi ke luar 
Kampus. 

9) Menyambut tamu/delegasi dari luar 
kampus. 
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10) Acara formal akademik yang ditetapkan 
Universitas. 

c. Mengenakan busana ragam hias BATIK atau 
ragam hias TRADISIONAL setiap: 

 Hari KAMIS 

 Hari BATIK NASIONAL 

 Pekan SWADESI 

 Hari  lain yang ditetapkan pimpinan 
UNIPA. 

d. Mengenakan kaos/pakaian olahraga untuk 
kegiatan olahraga dan outbond.  

e. Mengenakan seragam yang ditetapkan oleh 
fakultas/program studi/ laboratorium seperti 
pakaian Klinik, Bengkel, Laborat, Olahraga, 
dan lainnya berdasarkan ketentuan yang 
wajib diikuti sesuai program studinya 
masing-masing. 

f. Mengenakan busana/seragam yang 
ditetapkan oleh pihak lain jika mahasiswa 
melaksanakan kegiatan di dalamnya seperti 
pada saat PPL, PKL, Magang, Praktek Klinik 
dan lain-lain; 

      4.Tidak mengenakan pakaian yang dilarang 

          berdasarkan peraturan kampus Universitas PGRI 

          Adi Buana Surabaya. 
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B. Tata Tertib Perkuliahan 
         1.Wajib Berdoa sebelum Kuliah: 

Dosen : memasuki ruang Kelas 
Pimpinan 
Kelas/PK 

: berdiri siap! 

PK : Kelas........Prodi........... siap 
melaksanakan perkuliahan 

Dosen : silakan berdoa 
PK : Berdoa mulai.................................selesai 
Dosen : Semangat PAGI! 
PK : Peduli, Amanah, Gigih, Inovatif 
Dosen : Silahkan Duduk kembali. 

 
         2.Tata Tertib mengikuti Perkuliahan 

a. Datang lebih awal dari jadwal yang 
ditentukan; 

b. Jika sampai dengan waktu sesuai jadwal 
dosen belum memasuki kelas, PK melapor di 
ruang Jurusan/fakultas, atau menghubungi 
dosen yang bersangkutan; 

c. Jika waktu pergantian Mata Kuliah sudah 
sampai, PK memberi tahu dosen yang 
bersangkutan; 

d. Mahasiswa yang terlambat datang meminta 
ijin kepada dosen; 
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C.Tata Tertib Kendaraan dan Parkir di dalam 
Kampus. 

1. Mahasiswa yang membawa kendaraan ke dalam 
kampus Universitas PGRI Adi Buana Surabaya 
harus disertai surat kendaraan/ STNK. 

2. Mahasiswa tidak diijinkan menggunakan 
kendaraan yang menimbulkan bunyi gaduh dan 
atau dapat mengganggu suasana lingkungan 
belajar di kampus.  

3. Kendaraan mahasiswa harus diparkir pada 
tempat parkir yang disediakan dan tidak 
diijinkan parkir di sembarang tempat. 

4. Untuk keamanan, kendaraan mahasiswa harus 
dikunci termasuk helmnya. 

5. Tidak dibenarkan meninggalkan barang 
berharga/bawaan pada kendaraan sepeda motor 
yang diparkir. 

6. Setiap keluar meninggalkan kampus, kendaraan 
harus melalui pintu pemeriksaan dan dapat 
menunjukkan STNK kepada petugas. 

7. Mahasiswa yang meninggalkan kendaraan di 
dalam area parkir kampus untuk mengikuti 
kegiatan kurikuler/ekstra kurikuler di luar 
kampus, wajib melaporkan kepada bagian 
pengamanan kampus disertai daftar pemilik 
kendaraan dan nomor polisinya serta diketahui 
oleh penanggungjawab kegiatan tersebut. 
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D. Tata Tertib Aktivitas di Kampus 

1. Kegiatan  dalam Kampus dilaksanakan pada Jam 
Aktif Kampus yaitu: Pukul 07.00 WIB s/d 22.00 
WIB pada  hari kerja, kecuali diatur/terjadwal 
secara khusus.  Kegiatan di luar ketentuan 
tersebut  perlu ijin/persetujuan/di bawah 
tanggungjawab dosen/pembimbing/pembina 
/pejabat/petugas yang berkompeten. 

2. Pada hari libur/minggu/bukan hari kerja, 
mahasiswa tidak diijinkan melakukan kegiatan di 
dalam kampus. Jika ada kegiatan maka harus atas 
ijin/persetujuan/rekomendasi/di bawah 
tanggungjawab dan pengawasan  dosen/ 
pembimbing/pembina/ pejabat/petugas yang 
berkompeten. 

3. Penggunaan ruang, penggunaan fasilitas kampus, 
pengambilan Kunci Ruangan di bagian Penjagaan 
Kampus,    penggunaan  Fasilitas Penerangan di 
luar Jam Aktif Kampus tidak dilayani tanpa ada 
perijinan. 

4. Mahasiswa tidak diijinkan menginap di Kampus, 
dan tidak diijinkan  menjadikan ruang/sarana-
prasarana dan fasilitas kampus di luar fungsinya. 
Jika ada aktivitas/program yang membutuhkan 
penggunaan di luar jam aktif kampus maka perlu 
ada pemberitahuan/ijin.  

5. Mahasiswa yang membawa  perlengkapan/mesin 
/alat /hewan dari luar kampus untuk kegiatan 
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akademik maupun kemahasiswaan, harus 
melaporkan ke bagian Penjagaan Kampus untuk 
diputuskan diijinkan / tidak diijinkan 
berdasarkan fungsi, sifat dan dampaknya. 

6. Mahasiswa/kelompok mahasiswa yang 
kedatangan  atau menerima tamu dari luar 
kampus, wajib memberitahu 
/mencatatkan/melapor ke bagian Penjagaan 
Kampus. Tamu mahasiswa/kelompok mahasiswa 
yang berada di dalam kampus wajib mentaati 
peraturan kampus yang berlaku. 

7. Jika kegiatan mahasiswa menghadirkan 
Pembicara/ Penceramah ataupun Nara Sumber 
dari luar kampus, maka perlu disebutkan dalam 
usulan kegiatan dan dimintakan persetujuan  
Pembimbing, Pembina dan Pejabat yang 
berkompeten. Usulan mendatangkan Nara 
Sumber wajib memperoleh persetujuan dari: 

 Pimpinan Fakultas untuk skala lokal 
(akademik  dan kemahasiswaan). 

 Wakil Rektor I untuk kegiatan bidang 
Akademik skala Regional. 

 Wakil Rektor III untuk kegiatan bidang 
Kemahasiswaan skala Regional.  

 Rektor untuk kegiatan skala Nasional dan 
Internasional semua bidang kegiatan. 
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E. Tata Tertib Menyanyikan lagu Kebangsaan, 
lagu Hymne Adi Buana dan Lagu Wajib lain. 

 

      Selain yang sudah diatur dalam Statuta 
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, tata tertib 
menyanyikan lagu kebangsaan, lagu hymne 
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya diatur sebagai 
berikut, 

1. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya wajib 
dinyanyikan oleh setiap mahasiswa dan organisasi 
kemahasiswaan/ ikatan alumni dalam 
melaksanakan/mengikuti kegiatan: 

a. Upacara Bendera memperingati hari besar 
kenegaraan. 

b. Upacara bendera memperingati hari lahir (dies 
natalis) Universitas PGRI Adi Buana Surabaya. 

c. Upacara bendera di lapangan. 

d. Upacara kegiatan Kampus. 

e. Upacara kegiatan organisasi kemahasiswaan di 
luar ruangan.  

f. Upacara/acara/peringatan organisasi 
kemahasiswaan dalam ruangan. 

g. Upacara Kelulusan / Yudisium. 

h. Upacara Wisuda. 

i. Upacara 
pelantikan/pengukuhan/pemasangan 
atribut/kelulusan diklat/serah-terima jabatan 
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dan lain-lain oleh organisasi 
kemahasiswaan/IKA Alumni. 

j. Rapat /rapat kerja/konferensi /musyawarah 
/temu/ reuni oleh organisasi kemahasiswaan 
dan ikatan alumni. 

k. Seminar/workshop/diklat/diskusi/kuliah 
umum/kuliah tamu /temu ilmiah oleh 
universitas, fakultas, program studi, 
organisasi kemahasiswaan dan ikatan alumni, 
maupun oleh kepanitaan kampus. 

l. Acara formal akademik/ilmiah/ 
kemahasiswaan yang secara aturan diwajibkan 
menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. 

2. Lagu Hymne Adi Buana wajib dinyanyikan setiap 
kegiatan: 

a. Upacara bendera memperingati hari lahir 
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya. 

b. Upacara Kelulusan / Yudisium. 

c. Upacara Wisuda. 

d. Upacara Pembukaan Orientasi Mahasiswa 
Baru (PKK-MB) 

e. Upacara bendera di lapangan dalam kegiatan 
organisasi kemahasiswaan. 

f. Upacara/acara/peringatan organisasi 
kemahasiswaan dalam ruangan. 

g. Upacara 
pelantikan/pengukuhan/pemasangan 
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atribut/ kelulusan diklat/serah-terima 
jabatan dan lain-lain oleh organisasi 
kemahasiswaan. 

h. Upacara Pemberangkatan/penglepasan 
mahasiswa /delegasi/kontingen/ perwakilan 
dalam misi akademik seperti kuliah kerja 
nyata (KKN), praktek Program Pengalaman 
Lapangan (PPL), praktek kerja 
lapangan/industri (PKL), praktek klinik, Studi 
Ekskursi, Kunjungan Industri dan lain-lain 
serta dalam misi pertandingan/lomba/ 
kompetisi/debat/ infitasi/ kejuaraan bidang 
ilmiah, olahraga maupun seni. 

i. Rapat biasa /rapat kerja 
/konferensi/musyawarah/ temu/reuni oleh 
organisasi kemahasiswaan dan ikatan alumni. 

j. Seminar/workshop/diklat/diskusi/kuliah 
umum/ kuliah tamu/ temu ilmiah oleh 
mahasiswa/ organisasi kemahasiswaan dan 
ikatan alumni. 

k. Acara-acara lain yang bersifat massal yang 
layak dinyanyikan lagu hymne Adi Buana 
tersebut. 

3. Lagu Hymne Guru wajib dinyanyikan pada 
upacara Wisuda. Khusus untuk mahasiswa 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) 
juga wajib dinyanyikan pada acara upacara 
Yudisium. 
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4. Lagu Hymne PGRI wajib dinyanyikan pada 
upacara Dies Natalis dan Ulang Tahun PGRI/hari 
Guru Nasional. 

5. Lagu-lagu wajib lainnya dinyanyikan seperti 
ketentuan yang ada/berlaku, begitu pula lagu 
keorganisasian seperti Pramuka, Pecinta Alam 
dan lagu-lagu organisasi lainnya. 

6. Tidak dibenarkan dalam acara resmi 
menyanyikan lagu: 

a. Lagu hymne, mars milik organisasi lain tanpa 
berkepentingan. 

b. Lagu plesetan atau lagu parodi. 
c. Lagu religi untuk peruntukan yang tidak 

sesuai. 
 

F.  Tata Tertib Pemasangan Poster, penyebaran 
Brosur, Pemasangan Spanduk, Baliho, dll. di 
dalam Kampus. 

1. Pemasangan spanduk, umbul-umbul, baliho, 
poster, serta penyebaran famplet, selebaran, 
brosur, leaflet dan sejenisnya di dalam kampus dan 
atau yang menggunakan fasilitas Universitas PGRI 
Adi Buana Surabaya harus seizin Rektor 
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya melalui: 

a. Wakil Rektor III atau Unit terkait (Biro 
Kemahasiswaan, Fakultas/Wakil Dekan III, 
Ketua Program Studi) dengan bukti 
tandatangan pejabat yang berkompeten dan 
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atau stempel tanda persetujuan untuk kegiatan 
Kemahasiswaan dan Alumni meliputi ranah: 

 penalaran,  

 kreatifitas,  

 karya inovatif,  

 pendidikan karakter,  

 softskill,  

 minat bakat kepemudaan,  

 olahraga,  

 seni budaya,  

 keorganisasian,  

 kewirausahaan, 

 kepedulian sosial, 

 wawasan kebangsaan, 

 kesejahteraan  

 kerohanian 

 pengembangan dan informasi karir 

 pemberdayaan alumni 

 tracer study 

 pengguna lulusan  

b. Wakil Rektor I atau Unit terkait (LPPM, BAA, 
Fakultas/Wakil Dekan I) dengan bukti 
tandatangan pejabat yang berkompeten dan 
atau stempel tanda persetujuan untuk  Bidang 
Tri Darma (akademik/ilmiah/pendidikan, 
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penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat). 

c. Wakil Rektor II atau Unit terkait (Biro 
Administrasi Umum, Bag.Kerumahtanggaan) 
dengan bukti tandatangan pejabat yang 
berkompeten dan atau stempel tanda 
persetujuan untuk  Bidang Sarana 
Prasarana/Fasilitas/peralatan, Keamanan, 
Ketenagaan dan Keuangan. 

d. Ketua Lembaga-lembaga yang bersesuaian 
dengan bidang yang dimaksud, yaitu: 

 Lembaga Hubungan Internasional, Humas 
dan Protokoler; 

 Lembaga Penelitian dan Pengabdian 
Kepada Masyarakat; 

 Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit 
Internal; 

 Lembaga Pengembangan Bisnis dan 
Kewirausahaan; 

 Lembaga Pemberdayaan Intelektual dan 
Kajian; 

 Lembaga Pengembangan dan 
Pemberdayaan Institusi. 

2. Pemasangan poster, spanduk, umbul-umbul, baliho 
dan sejenisnya hanya boleh dilakukan pada 
tempat-tempat yang telah ditentukan demi 
ketertiban kampus; 
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3. Pemasangan poster, spanduk, umbul-umbul,baliho 
dan sejenisnya untuk kegiatan kemahasiswaan 
diberi waktu selama 2 (dua) minggu, sesudah 
acara terlaksana  harus diturunkan. 

 

G.   Tata Tertib penyampaian Aspirasi dalam 
bentuk Kritik, Pengaduan, Laporan,  Usulan, 
Masukan, Saran dan informasi. 

Aspirasi yang bersifat kritik, pengaduan, laporan,  
usulan, masukan, saran dan informasi,  dapat 
disampaikan dengan syarat : 

1. Bersifat konstruktif (berkenaan dengan lingkup 
bidang yang sesuai) 

2. Bersifat membangun ( demi kebaikan/ kemajuan) 

3. Datanya akurat dan dapat dipertanggung 
jawabkan. 

4. Disampaikan dengan cara yang santun, beretika 
dan bertanggungjawab. 

5. Tidak berdampak  mengganggu kepentingan 
umum baik internal kampus maupun masyarakat 
luar kampus. 

6. Tidak diekspose secara sepihak. 

 

Metode penyampaian/penyaluran aspirasi, kritik, 
saran, usulan, laporan, pengaduan serta informasi 
tersebut dapat melalui cara-cara: 

1. Lisan  
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 Disampaikan langsung kepada pejabat yang 
dituju/ yang berkompeten. 

 Disampaikan di tempat dan waktu yang 
sesuai/tidak di sembarang tempat. 

2. Tertulis melalui surat perorangan. 

 Tulis aspirasi dalam bentuk surat. 

 Tulis pejabat/pimpinan yang dituju dengan 
jelas. 

 Beri identitas pengirim dengan jelas dan 
ditandatangani. 

 Disampaikan langsung maupun lewat 
pengiriman. 

3. Tertulis melalui surat  Lembaga Kemahasiswaan 
atau Unit Kegiatan Mahasiswa. 

 Tulis aspirasi dalam bentuk surat. 

 Tulis bagian/unit atau pejabat/pimpinan 
yang dituju dengan jelas. 

 Beri identitas pengirim dengan jelas dan 
ditandatangani dan atau  distempel (cap) 
organisasi jika ada. 

 Wajib mengetahui pembina dan pejabat yang 
menaungi organisasi tersebut.  

 Disampaikan langsung maupun lewat 
pengiriman. 

4. Tertulis melalui KOTAK SARAN-ADUAN. 

 Tulis aspirasi yang hendak disampaikan. 
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 Beri identitas yang dituju maupun yang 
mengirim aspirasi secara jelas. Tanpa 
identitas tidak wajib diterima/diperhatikan 
oleh penerima aspirasi. 

 Masukkan ke dalam KOTAK SARAN-ADUAN 
yang disediakan di tiap gedung 
fakultas/program. 

 KOTAK SARAN-ADUAN akan dibuka secara 
periodik oleh bidang layanan kemahasiswaan 
/ Wakil Rektor bidang kemahasiswaan untuk 
diteruskan/ditindaklanjuti. 

 

 H. Tata tertib penggunaan nama dan lambang 
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya. 

1. Ketentuan Penggunaan  

a. Penggunaan nama dan lambang Universitas PGRI 
Adi Buana Surabaya tidak boleh merubah 
ketentuan yang telah diatur dalam statuta 
Universitas PGRI Adi Buana meliputi Karakter, 
Bentuk, Perbandingan Ukuran, Warna dan Makna 
serta nilai filosofi yang telah ditetapkan. 

b. Penggunaan nama dan lambang Universitas PGRI 
Adi Buana Surabaya harus sejalan dengan visi, 
misi dan tujuan Universitas dalam pelaksanaan 
Tri Dharma Perguruan Tinggi.  

c. Penggunaan nama dan lambang Universitas PGRI 
Adi Buana Surabaya harus sesuai dengan 
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kedudukan dan tata urutan secara hierarkis yang 
berlaku. 

d. Penggunaan nama dan lambang Universitas PGRI 
Adi Buana Surabaya harus mencerminkan 
kehormatan dan kewibawaan lembaga 
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya. 

e. Organisasi atau lembaga yang diizinkan 
menggunakan nama dan atau lambang 
Universitas PGRI Adi Buana sebagai bagian dari 
nama organisasi atau lembaga tersebut adalah 
organisasi atau lembaga yang termasuk dalam 
lingkup Universitas PGRI Adi Buana Surabaya. 

f. Termasuk dalam pengertian organisasi atau 
lembaga pada ayat 5 diatas adalah : 

1) Perangkat kelengkapan organisasi Universitas 
PGRI Adi Buana Surabaya seperti tersebut 
dalam Statuta Universitas PGRI Adi Buana 
Surabaya; 

2) Organisasi kemahasiswaan dan organisasi 
alumni dalam Universitas PGRI Adi Buana 
Surabaya. 

3) Panitia atau lembaga lain yang dibentuk atau 
diberi izin oleh Rektor Universitas PGRI Adi 
Buana Surabaya. 

4) Lembaga lain yang secara yuridis memiliki 
kerja sama secara syah dengan Universitas 
PGRI Adi Buana Surabaya, dan diijinkan 
secara resmi mempergunakan nama dan 
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lambang Universitas PGRI Adi Buana 
Surabaya. 

 

2. Pemberi Izin. 

a. Pemberi izin penggunaan nama dan lambang 
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya adalah 
Rektor.  

b. Rektor dapat melimpahkan wewenang 
pemberian izin tersebut pada ayat 1 tersebut 
kepada pejabat struktural Universitas PGRI Adi 
Buana Surabaya yang ditugaskan.  

 

3. Tata Atur Penggunaan  

a. Penggunaan nama dan lambang Universitas 
PGRI Adi Buana Surabaya termasuk yang 
diatur dalam buku pedoman ini di antaranya 
pada: 

1) Papan Nama,  

2) Pelakat. 

3) Ruangan  

4) Backdrop/background panggung 

5) Baliho 

6) Spanduk 

7) Poster 

8) Umbul-umbul 

9) Cover buku 

10) Kertas Kop Surat Unit/organisasi 
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11) Tayangan di Internet (webb site/situs, 
jurnal , blogg, media sosial) 

b. Penggunaan nama dan lambang Universitas 
PGRI Adi Buana Surabaya pada benda-benda 
merchandise diperlukan perijinan dan perlu 
diputuskan secara khusus oleh pimpinan 
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, seperti 
pada: 

1) Jam dinding 

2) Gantungan Kunci 

3) Gelas,cangkir, piring 

4) Kaos,Jaket,baju 

5) Ikat pinggang 

6) Tas, ransel 

7) Alat tulis 

8) Map, bending 

9) Block note 

10) Stiker 

11) Cindera mata. 

c. Sebutan nama Universitas PGRI Adi Buana 
Surabaya yang telah dikenal masyarakat 
adalah : UNIPA Surabaya dan Adi Buana. 
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Unipa Surabaya 
 

BAGIAN 3 
 

KODE ETIK 
MAHASISWA 
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KETETAPAN REKTOR 
UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA SURABAYA 

Nomor: 02/SK/I/2015 
Tentang: 

KODE ETIK MAHASISWA 
UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA SURABAYA 

REKTOR UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA 
SURABAYA, 

 
Menimbang : 1. Bahwa dipandang perlu 

disusun suatu pedoman sikap 
dan perilaku bagi mahasiswa 
yang disebut Kode Etik 
Mahasiswa di lingkungan 
Universitas PGRI Adi Buana 
Surabaya; 

2. Bahwa untuk maksud tersebut 
di atas perlu ditetapkan 
dengan Surat Keputusan. 

Mengingat : 1. Undang-Undang   Nomor 20 
tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional; 

2. Undang-undang Nomor 14 tahun 
2005 tentang Guru dan Dosen; 

3. Undang-undang Nomor 12 tahun 
2012 tentang Pendidikan Tinggi; 

4. Peraturan Pemerintah nomor 4 
tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Pendidikan 
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Tinggi dan Pengelolaan 
Perguruan Tinggi; 

5. Peraturan Menteri Riset, 
Teknologi dan Pendidikan Tinggi 
Nomor 44 Tahun 2015 tentang 
Standar Nasional Pendidikan 
Tinggi; 

6. Surat Keputusan Mendik bud. R.I 
Nomor: 47/D/O/1998 tentang 
Universitas PGRI Adi Buana 
Surabaya; 

7. Statuta Universitas PGRI Adi 
Buana  Surabaya; 

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Senat 
Universitas PGRI Adi Buana 
Surabaya tanggal 15 Desember 
2014. 

MEMUTUSKAN 
Menetapkan : Kode Etik Mahasiswa 

Universitas PGRI Adi Buana 
Surabaya 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Dalam ketetapan ini yang dimaksud dengan : 
1. Kode Etik Mahasiswa adalah pedoman moral 

dalam bersikap dan bertingkah laku bagi 
mahasiswa selama menempuh studi dalam 
menjalankan hak dan kewajiban serta pergaulan 
dengan sivitas akademika, tenaga administrasi, 
keluarga, diri sendiri, masyarakat untuk 
mewujudkan keluhuran budi pekerti mahasiswa. 

2. Universitas adalah Universitas PGRI Adi Buana 
Surabaya. 

3. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar 
dan belajar di Universitas PGRI Adi Buana 
Surabaya. 

4. Dosen adalah seseorang yang berdasarkan 
pendidikan dan keahliannya diangkat oleh Badan 
Penyelenggara UNIPA Surabaya dan atau 
ditugaskan pemerintah/kementerian Riset, 
Teknologi dan Pendidikan Tinggi, dengan tugas 
utama melaksanakan tri darma pada Universitas 
PGRI Adi Buana Surabaya; 

5. Sivitas akademika adalah satuan yang terdiri atas 
dosen dan mahasiswa UNIPA Surabaya. 

6. Kementerian adalah kementerian Riset, Teknologi 
dan Pendidikan Tinggi; 
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7. Kebebasan akademik termasuk otonomi keilmuan 
adalah kebebasan yang dimiliki anggota sivitas 
akademika untuk secara bertanggung jawab dan 
mandiri dalam melaksanakan kegiatan 
pendidikan dan pengembangan ilmu, teknologi 
dan seni. 

8. Kebebasan mimbar akademik adalah bagian dari 
kebebasan akademik yang memungkinkan dosen 
menyampaikan pikiran dan pendapat di 
universitas secara bebas dan bertanggung jawab 
sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan. 

9. Komisi Disiplin adalah komisi di bawah Rektor 
dengan susunan terdiri dari pimpinan tingkat 
universitas, tingkat fakultas, tingkat program 
studi, ditambah jajaran bidang kemahasiswaan, 
yang diangkat Rektor, berwenang untuk 
mengawasi pelaksanaan kode etik, menerima 
laporan dan memeriksa pengaduan pelanggaran 
kode etik mahasiswa, serta merekomendasikan 
pemberian sangsi dalam usaha menegakkan 
pelaksanaan kode etik mahasiswa. 

10. Badan Penyelenggara adalah badan hukum yang 
bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan 
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, yaitu PPLP 
PT PGRI Surabaya. 
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BAB II 
KODE ETIK MAHASISWA 

 
Pasal 2 

Mahasiswa universitas PGRI Adi Buana Surabaya 
adalah insan yang 
1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa; 
2. Berusaha menjalankan perintahNya dan menjauhi 

laranganNya; 
3. Beribadah sesuai ajaran agamanya; 
4. Membina hubungan sosial yang sehat; 
5. Menjaga kelestarian sumber daya alam dan 

lingkungan; 
6. Memupuk kepedulian sosial terhadap sesama. 

 
Pasal 3 

Mahasiswa Universitas PGRI Adi Buana Surabaya 
adalah warga negara Indonesia yang 
1. Menjunjung  tinggi Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang berdasarkan Pancasila,  Undang-

undang Dasar Negara Indonesia 1945,  yang 

berBhinneka Tunggal Ika 

2. Setia kepada pemerintah Indonesia; 

3. Menjunjung tinggi hukum dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

4. Menghargai keberagaman; 
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5. Tidak menjadi anggota/simpatisan organisasi 

terlarang; 

6. Berpartisipasi mensukseskan pembangunan 

Nasional; 

Pasal 4 
Mahasiswa Universitas PGRI Adi Buana Surabaya 
adalah bagian civitas akademika yang  
1. Menjunjung tinggi nama baik universitas. 
2. Menjunjung tinggi dan melaksanakan statuta 

universitas. 
3. Menjunjung tinggi dan melaksanakan Tridarma 

Perguruan Tinggi. 
4. Menciptakan suasana kehidupan kampus yang 

kondusif bagi sivitas akademika. 
5. Tidak menyalah gunakan nama baik universitas; 
6. Tidak memanfaatkan fasilitas universitas untuk 

kepentingan pribadi. 
7. Taat tatatertib dan peraturan kampus. 
8. Menjunjung tinggi tatakrama dan etika. 

 
Pasal 5 

Mahasiswa Universitas PGRI Adi Buana Surabaya 
adalah insan intelektual yang  
1. Menjunjung tinggi keilmuan dan kebebasan 

akademik; 
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2. Menjunjung tinggi sifat universal dan objektif 
ilmu pengetahuan untuk mencapai kenyataan dan 
kebenaran; 

3. Berwawasan luas dan berpikir secara ilmiah; 
4. Menghargai penemuan dan pendapat orang lain; 
5. Berusaha mencari kemajuan ilmu pengetahuan, 

teknologi dan seni; 

6. Berusaha menyebarluaskan ilmu pengetahuan, 

teknologi dan seni untuk kemaslahatan umat 

manusia dan alam raya. 

7. Menyampaikan pikiran dan pendapat dalam 

lingkungan serta forum akademik dalam bentuk 

ceramah, seminar dan kegiatan ilmiah lainnya 

sesuai dengan norma, kaidah keilmuan. 

Pasal 6 
Mahasiswa Universitas PGRI Adi Buana Surabaya 
adalah anggota masyarakat kampus yang memiliki 
etika pergaulan mahasiswa terhadap sesama 
mahasiswa dengan perilaku 
1. Menjunjung tinggi sikap menghargai sesama 

mahasiswa dengan adil dan bijaksana. 
2. Menghindari hal-hal yang dapat mengarah pada 

kemungkinan terjadinya perselisihan antar 
mahasiswa. 
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3. Menghindari hal-hal atau perbuatan yang dapat 
merugikan derajat dan martabat mahasiswa 
sebagai insan intelektual; 

4. Menghargai pendapat sesama mahasiswa; 
5. Menjalin kerja sama antar mahasiswa untuk 

mencapai kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, 
dan seni;  

6. Menumbuhkan rasa kebersamaan dan menjaga 
hubungan baik serta saling menghormati.  
 

Pasal 7 
Mahasiswa Universitas PGRI Adi Buana Surabaya 
adalah individu yang menjaga diri sendiri, orang tua 
dan keluarga, dengan sikap 
1. Selalu introspeksi diri, mengevaluasi kinerjanya 

sebagai mahasiswa dalam menempuh studi; 
2. Menumbuhkembangkan motivasi berprestasi 

setingi-tingginya bidang akademik dan non 
akademik, dan berusaha lulus tepat waktu; 

3. Senantiasa menjaga kelestarian keutuhan, 
keharmonisan dan kesejahteraan keluarga; 

4. Menjaga nama baik keluarga; 
5. Mengisi kehidupan dalam keluarga sesuai norma 

agama dan norma susila. 
 

Pasal 8 
Mahasiswa Universitas PGRI Adi Buana Surabaya 
adalah adalah anggota masyarakat yang sanggup 
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1. Membina dan menjaga kerja sama dengan 
masyarakat yang dapat memberikan manfaat bagi 
lembaga, mahasiswa dan masyarakat; 

2. Memberikan keteladanan dalam cara berpikir, 
bersikap dan berperilaku; 

3. Menjunjung tinggi, mematuhi norma etika dan 
norma susila; 

4. Peduli terhadap permasalahan yang timbul dalam 
masyarakat serta mengambil langkah nyata untuk 
mengatasinya; 

 
Pasal 9 

Mahasiswa Universitas PGRI Adi Buana Surabaya 
adalah individu yang sadar terhadap peraturan-
perundangan yang berlaku dengan sikap perbuatan 

1. Mentaati dan menjunjung tinggi seluruh 

undang-undang yang berlaku di Negara 

Kesatuan Republik Indonesia; 

2. Mentaati dan menjunjung tinggi 

pemerintahan yang syah di tingkat negara, 

provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, 

desa/kelurahan, sampai dengan komponen 

terkecilnya; 

3. Menjunjung tinggi segala peraturan di dalam 

universitas; 
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BAB III 
PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PEMBERIAN 

SANKSI  
 

Pasal 10 

  Perangkat Pembinaan Mahasiswa 

Universtas PGRI Adi buana Surabaya dalam 
melaksanakan program di bidang kemahasiswaan 
memiliki perangkat kelembagaan yang menurut 
tugas dan fungsinya menjadi pelaksana program 
tersebut.  

1. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan. 

Adalah penanggungjawab kegiatan 
kemahasiswaan di Universitas. 

2. Biro  Kemahasiswaan dan Alumni. 
Merupakan kelengkapan dalam membina kegiatan 
bidang minat-bakat, bidang kreatifitas dan 
penalaran, bidang kesejahteraan serta bidang 
kepedulian sosial mahasiswa. Biro ini mengemban 
pembinaan dan pengembangan bidang: 

 penalaran,  

 kreatifitas,  

 karya inovatif,  

 pendidikan karakter,  

 softskill,  

 minat bakat kepemudaan,  

 minat bakat olahraga,  
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 minat bakat seni budaya,  

 keorganisasian,  

 kewirausahaan, 

 kepedulian sosial, 

 wawasan kebangsaan, 

 kesejahteraan  

 kerohanian 

 pengembangan dan informasi karir 

 pemberdayaan alumni 

 tracer study 

 pengguna lulusan  

3. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan 

Adalah penanggungjawab kegiatan 
kemahasiswaan di tingkat fakultas. Wakil dekan 
bidang kemahasiswaan dalam melaksanakan tugas 
dibantu oleh para ketua proram studi dan dosen 
pembimbing kegiatan kemahasiswaan. 

4. Tim Bimbingan-Konseling  

Adalah kelengkapan di Universitas PGRI Adi Buana 
Surabaya yang bertugas memberikan pelayanan 
kepada mahasiswa yang berkaitan dengan 
pembinaan berupa bimbingan dan konsultasi. 

5. Pusat Karir 

Membantu mahasiswa dalam pembekalan 
menghadapi kelulusan, menghadapi dunia kerja, 
informasi kerja, bimbingan karir, dan job-expo. 
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6. Ketua Jurusan/program Studi. 

Bertugas sebagai pembina kegiatan 
kemahasiswaan khususnya di jurusan/program 
studinya pada organisasi Himaprodi. Untuk 
kegiatan membimbing dapat dibantu oleh dosen 
pembimbing kegiatan.  

7. Pembina/pembimbing organisasi/pendamping 
kemahasiswaan.   

Setiap organisasi dan unit kegiatan 
kemahasiswaan wajib memiliki 
Pembina/pembimbing/pendamping yang secara 
langsung melakukan bimbingan organisasi dan 
kegiatan. 

 

Pasal 11 

Komisi Disiplin adalah kelengkapan non struktural di 
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya yang bertugas 
membantu Rektor dalam bidang penegakan disiplin 
dan tata tertib Kampus. Komisi Disiplin dibentuk oleh 
Rektor dengan anggota terdiri dari: 

1) Pimpinan Universitas, diwakili oleh: 

             Wakil Rektor III (bidang Kemahasiswaan) 

2) Pimpinan Fakultas/program (Dekan/direktur)   

3) Kepala Biro Administrasi Akademik 

4) Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni 

5) Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan 

6) Pimpinan Jurusan/Program Studi  
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7) Kepala Guidance Conselling 

8) Kepala Bagian Minat Bakat  

9) Dosen Pembina/Pembimbing/ pendamping 
organisasi/unit (yang bersangkutan.) 

 

Pasal 12 

Tugas Komisi Disiplin: 

1) Mencermati mahasiswa atau organisasi 
kemahasiswaan yang diduga melanggar tata 
tertib/peratuan kampus; 

2) Menyusun hasil pemeriksaan yang selanjutnya 
melaporkan kepada Rektor;  

3) Memberi rekomendasi jenis sanksi yang sesuai 
dengan peraturan yang berlaku kepada Rektor; 

4) Mendokumentasikan hasil pemeriksaan dan 
sanksi yang telah dijatuhkan.  

5) Mengawasi langsung atau tidak langsung 
pelaksanaan sanksi yang telah diputuskan;  

 

Pasal 13 
Sanksi Pelanggaran 

1. Sanksi adalah suatu tindakan yang diberikan 
kepada mahasiswa (perorangan, kelompok, 
organisasi, kepanitiaan,  pengurus,  
penanggungjawab organisasi) karena terbukti 
melakukan pelanggaran terhadap aturan yang 
berlaku. 
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2. Tujuan dikenakan sanksi terhadap suatu 
pelanggaran adalah untuk memberikan 
peringatan terhadap tindakan yang salah, serta 
sanksi tersebut menjadi peringatan tidak hanya 
pada mahasiswa yang melanggar tetapi juga bagi 
mahasiswa lain secara umum supaya menjadi 
pembelajaran dan diambil hikmahnya. 

3. Sanksi diberikan oleh Rektor atas 
rekomendasi/usulan/saran Komisi Disiplin dan  
jika pelanggarannya kategori berat dengan sanksi 
akademis DO (drop-out) maka perlu memperoleh 
rekomendasi dari Senat Universitas melalui 
Komisi yang membidangi. 

4. Terhadap mahasiswa/Organisasi Kemahasiswaan 
yang melakukan pelanggaran tata tertib, 
peraturan, pedoman, norma dan etika akan  
dikenakan sanksi sesuai bobot pelanggarannya. 

 

Pasal 14 

Sanksi pelanggaran kategori ringan: 

1. Diberikan teguran atau peringatan secara lisan 
dengan jalan memanggil yang bersangkutan; 

2. Diberi teguran atau peringatan secara tertulis 
dengan mengirimkan surat peringatan itu kepada 
yang bersangkutan dan menembuskan kepada 
pihak lain yang dipandang patut mengetahui 
seperti orangtua, dosen wali studi, dosen pembina 
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kemahasiswaan, ketua program studi, pimpinan 
fakultas;  

 

                          Pasal 15 

Sanksi Pelanggaran kategori sedang: 

1. Dikeluarkan/didiskualifikasi dari suatu kegiatan 
akademik yang sedang dilaksanakan seperti 
perkuliahan /KKN/ PPL/PKL/praktikum/UTS/ 
UAS/dll kegiatan yang bersesuaian dengan jenis 
pelanggarannya; 

2. Dilarang menggunakan fasilitas Universitas PGRI 
Adi Buana Surabaya; 

3. Dilarang menjadi anggota / pengurus organisasi 
kemahasiswaan yang ada di Universitas PGRI Adi 
Buana Surabaya; 

                            

                      Pasal 16 

Sanksi Pelanggaran Kategori Berat: 

1. Dicabut sementara statusnya sebagai mahasiswa 
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya (dicutikan); 

2. Dikeluarkan dari Universitas PGRI Adi Buana 
Surabaya secara permanen (drop-out). 

 

                             Pasal 17 

Penentuan pelanggaran kategori ringan, sedang dan 
berat diputuskan dalam rapat komisi disiplin, dan 
khusus untuk kategori berat harus diputuskan pada 
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rapat Senat Universitas minimal dalam komisi yang 
membidangi kemahasiswaan. 

 

Pasal 18 

Aspek Hukum.  

1. Segala bentuk pelanggaran mahasiswa/ 
organisasi mahasiswa yang bersangkutan dengan 
aspek hukum diproses melalui jalur hukum yang 
berlaku. 

2. Semua pihak yang berperkara dijunjung tinggi 
hak hukumnya. 

3. Aspek hukum tidak meniadakan hak Universitas 
PGRI Adi Buana Surabaya dalam menerapkan 
pembinaan dan sanksi akademis yang diatur 
dalam buku pedoman ini.  

 

Pasal 19 

Pengajuan Permohonan Keberatan atas Pemberian 
Sanksi.  

Mahasiswa atau organisasi kemahasiswaan yang 
terkena sanksi, dapat mengajukan permohonan 
keberatan atau keringanan kepada Rektor, dengan 
ketentuan sebagai berikut. 

1. Permohonan keberatan atau keringanan itu 
diajukan oleh yang bersangkutan secara tertulis 
paling lambat dalam tenggang waktu tujuh hari 
setelah Surat Keputusan itu dijatuhkan/diterima. 
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2. Dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat 
belas) hari kerja setelah Rektor menerima surat 
permohonan tersebut Rektor akan memberikan 
jawaban akhir secara tertulis. 

3. Dalam hal sanksi akademik berubah dari Surat 
Keputusan awal, maka diterbitkan Surat 
Keputusan Rektor yang baru, namun jika tidak 
ada perobahan maka cukup dengan surat jawaban 
Rektor. 

Pasal 20 
Pengawasan dan penegakan pelaksanaan kode etik 
mahasiswa dilakukan oleh Komisi Disiplin yang 
diangkat oleh Rektor melalui Surat Keputusan, berada 
pada jajaran Kemahasiswaan di bawah Rektor cq 
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan; 
 

Pasal 21 
Persidangan Komisi Disiplin 
(1) Komisi Disiplin bersidang setidak-tidaknya setiap 

akhir semester, dan jika sangat diperlukan dapat 
bersidang sewaktu-waktu manakala ada 
laporan/kasus pelanggaran kode etik mahasiswa; 

(2) Sidang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 
(dua pertiga) jumlah seluruh anggota. Jika 
kuorum tidak terpenuhi rapat ditunda paling 
lambat 2 minggu dan bila kuorum tetap tidak 
terpenuhi, rapat dapat dilaksanakan dan 
dinyatakan sah. 
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BAB IV 
PENANGANAN PELANGGARAN  

KODE ETIK MAHASISWA 
 

Pasal 22 
(1) Komisi Disiplin berwenang menemukan, 

menerima pengaduan, memeriksa, pelanggaran 
kode etik mahasiswa disertai bukti-bukti dan atau 
kesaksian yang mendukung; 

(2) Komisi Disiplin mempunyai wewenang membina, 
menerima dan melaporkan pengaduan 
pelanggaran kode etik mahasiswa melalui dekan 
kepada dewan kehormatan kode etik dosen 
disertai bukti-bukti dan atau kesaksian yang 
mendukung; 

(3) Komisi Disiplin menerima laporan untuk ditindak 
lanjuti. 

(4) Komisi Disiplin dapat menerima pengaduan 
pelanggaran kode etik mahasiswa yang diajukan 
oleh mahasiswa, dosen, karyawan, 
keluarga/orangtua, pimpinan unit kerja, dan 
masyarakat, disertai bukti-bukti dan atau 
kesaksian yang mendukung. 

(5) Komisi Disiplin dapat memanggil secara tertulis 
kepada mahasiswa yang diadukan selambatnya 
dalam tenggang waktu dua minggu setelah 
menerima berkas-berkas aduan untuk dimintai 
penjelasan yang diperlukan. 
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Pasal 23 
Mahasiswa yang diadukan dapat memberikan 
pembelaan aduan secara tertulis atau lisan kepada 
Komisi Disiplin disertai bukti-bukti dan atau 
kesaksian yang mendukung. 

 
Pasal 24 

(1)  Apabila pengadu dipanggil sampai 3 (tiga) kali 
dengan jarak waktu 7 (tujuh) hari tidak datang 
tanpa alasan yang sah, pengaduan tetap diproses; 

(2)  Selanjutnya pemeriksaan/proses diteruskan 
walaupun tanpa kehadiran mahasiswa yang 
diadukan. 

 
Pasal 25 

Setelah memeriksa dengan teliti dan 
mempertimbangkan pengaduan yang masuk, 
pembelaan, bukti-bukti dan saksi, Komisi Disiplin 
dapat memberi keputusan: 
(1) Menolak pengaduan; 
(2) Menerima dengan menindaklanjuti 

laporan/aduan. 
 

Pasal 26 
Tindaklanjut hasil persidangan, 
(1) Jika pengaduan ditolak, mahasiswa yang diadukan 

direhabilitasi; 
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(2) Jika pengaduan diterima, pertimbangan 
selanjutnya dapat ditindak lanjuti sesuai aturan 
tatatertib mahasiswa. 
 

Pasal 27 
Dalam mengambil keputusan hasil pertimbangan 
tersebut, Komisi Disiplin dapat melalui musyawarah 
dan mufakat atau voting (dengan suara terbanyak). 

 
Pasal 28 

Berita Acara hasil pertimbangan Komisi Disiplin 
ditandatangani oleh semua anggota yang hadir. 

 
Pasal 29 

Selambat-lambatnya 1 (satu) minggu rekomendasi 
hasil pertimbangan itu sudah dilaporkan kepada 
Rektor. 

 
Pasal 30 

Selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah usul 
pertimbangan Komisi Disiplin, Rektor mengeluarkan 
keputusan dan disampaikan kepada pihak yang 
diadukan, pihak pengadu, pimpinan yang 
bersangkutan dan pihak lain yang dianggap perlu. 
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BAB VII 
PENUTUP 

 
Hal-hal yang belum diatur dalam kode etik mahasiswa 
ini ditetapkan kemudian oleh senat Universitas. 
 

Ditetapkan di : Surabaya 
Pada tanggal : September 2020 
Rektor, 

 
 

           
Dr. M. Subandowo, M.S. 

 
Tembusan Kepada Yth: 
1. Ketua Badan Penyelenggara UNIPA Surabaya; 
2. Para Wakil Rektor; 
3. Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana; 
4. Para Ka. Lembaga dan Ka. Departemen; 
5. Para Dosen. 
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