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3.

Setiap mahasiswa wajib berpakaian bersih, rapi dan sopan. Tidak diperkenankan

memakai baju kaos (T-Shirt) dan sandal. Mahasiswa wanita tidak diperkenankan

memakai pakaian ketat dan tipis sehingga tembus pandang, dan atau rok di atas

lutut.

Mahasiswa laki-laki tidak diperkenankan memanjangkan rambut hingga

menyentuh kerah baju, ataupun menutupi mata.

Setiap mahasiswa wajib hadir paling lambat l0 menit sebelum waktu kegiatan

yang ditentukan dan apabila anda terlambat serta dosen melarang masuk dan

mengabsen maka sudah tidak diizinkan melakukan absensi.

FINGER PRINT

A. Setiap Mahasiswa harus hadir di ruang perkuliahan dan melakukan absensi finger

print l0 (Sepuluh) menit sebelum saat dimulainya perkuliahan.

B. Setiap mahasiswa harus melakukan finser Drint d is€tiaD DerEantian dosen

(Sesuai dengan jadwal kuliah).

c. Mahasiswa yang akan melakukan finser nrint harus terlebih dahulu melihat

waktu pada finqer printjika waktu sudah sesuai maka silahkan lakukan finger

print tapi apabila waktu pada finger print tidak sesuai segera laporkan ke ketua

kelas dan ketua kelas segera melapor ke ICT (Melapor ke Group WA Ketua

Kelas).

D. Mengabaikan kewajiban melakukan absensi finger print dianggap tidak hadir

walaupun hadir disaat perkuliahan kecuali jika ada penjelasan seperti sakit dan

izin.

E. Apabila perkuliahan dilaksanakan di ruangan yang belurn memiliki finger print

maka presensi kuliah menggunakan sistem manual (dengan tanda tangan).

F. Finger print tidak boleh keluar dari ruanq kuliah karena dimonitorin gdi

Ruang ICTjika Finger Print katahuan keluar maka I kelas dianggap tidak hadir

G. Khusus ketua Kelas sebelum oulans harus terlebih dahulu finser Drint

dikembalikan ditemoat vans disedia n dan oastikan kabel cas dan iarinsan

sudah tercolok dengan linger nrint dan menghadap ke PRODI utk melaporkan

laporan finger print setiap selesai perkuliahan
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s. Kopian Absensi Manual dan Monitoring dosen dikumpulkan ke Prodi (lbu Vera)

sedangkan aslinya di kumpul di bagian akademik (lbu Nona)

6. Setiap mahasiswa tidak diperkenankan menggunakan alat komunikasi selama

proses perkuliahan berlangsung. Semua alat komunikasi dimasukkan ke dalam tas

dalam keadaan silent, kecuali dalam penggunaan untuk kegiatan perkuliahan

seperti TBL atau mengisi LKM.

7. Jika hendak meninggalkan ruangan kuliah pada saat proses pembelajaran

berlangsung, setiap mahasiswa wajib meminta izin dan menitipkan kartu

mahasiswa/ KTP/ SIM pada dosen pengajar. Kartu identitas dapat diambil setelah

mahasiswa kembali ke ruangan.

8. Setiap mahasiswa tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang tidak

berhubungan dengan proses pembelajaran danlatau mengganggu proses

pembelajaran.

9. Mahasiswa harus menghadiri kegiatan akademik minimal 80 % dari total jam

Blok berjalan dan apabila kurang dari itu, maka mahasiswa tidak diperkenankan

mengikuti Ujian Akhir Blok (Tidak Berhak Mengikuti Ujian Final Blok, Ujian

Remedial Blok dan Ujian Akhir Semester Blok)

to. Apabila dosen tidak hadir lebih 15 menit, ketua kelas segera melaporkan ke

pengelola Blok dan IT prodi.

rl. Mahasiswa boleh meminta izin dengan alasan penting:

a. Yang bersangkutan sakit

b. Orang tua dirawat/sakit berat/meninggal

c. Mewakili Fakultas atau Universitas pada kegiatan-kegiatan resmi

tz. Apabila mahasiswa tidak dapat hadir karena sakit, maka wajib mengumpulkan

surat sakit dari dokter praktik/ klinik berlisensi/ Rumah sakit paling lambat I
hari setelah ketidakhadiran yang dilengkapi dengan nama terang dokter

pemeriksa, tanda tangan, lama sakit, stempel klinik/rumah sakit, nomor telepon

dokter pemeriksa atau klinik/rumah sakit.

ts. Apabila mahasiswa tidak dapat hadir karena mewakili Fakultas atau Universitas,

wajib memasukkan surat izin dari Pimpinan Fakultas/ Universitas paling lambat 3

hari sebelumnya.
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t4. Surat sakit dan surat izin difotokopi 4 rangkap dan diserahkan ke Prodi, Pengelola

blok, CSL (Jika ada kegiatan CSL yang tidak diikuti) dan PBL (Jika ada kegiatan

PBL yang tidak diikuti).

ls. Setiap mahasiswa wajib menjaga kebersihan ruangan kelas, minimal I meter dari

radius tempatnya.
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SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa :

Nim :

Kelas :

Setelah membaca Tata Tertib saya bersedia mematuhi aturan tersebut. .lika dikemudian hari

terdapat pelanggaran, maka saya bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan yang berlaku

di universitas.

Demikian pernyataan ini saya buat.

Yang Membuat pernyataan

Materai

3000
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