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KUTAR.AJA

MENIMBANG

MEIYGIITGAT

MEIiIETAPKAIT

KESATU

KEDUA

SURAT I(EPUTUSN{

DIREKTUR POLITEKNIK KUTARAJA

Nomor z O7 6't I I{[R-BNA/XI12O22

TENTAI{G

PTNGNIGKATAIY TIM PENYUSUN PEDOMAT{ KEMAHASISTIAAN

POLITEKNIK KUTARA"'A

:4.

b.

c.

Bahwa untuk peny[sunan pedoman kemahasiswaan

diperlukan tim;

Bahwa narna yang tercantum dalam Surat Keputusan

i"i dipandang mampu untuk melaksanakan

sebagaimana Yang dimaksud;

Bahwa sehubungan butir a, dan b diatas maka perlu

diterbitkan Surat Keputusan Direktur Politeknik

Kutaraja

Undalg-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang

Pendidikan Tinggi;

Peraturan pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggr dan Pengelolaan

Perguruan Tingg;

Peratural Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI

Nomor 3 Tahun 2O2O tentang Standar Nasional

Pendidikan Tinggt.

Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan

Pendidikan TinCSr RI No. 609/KYtlU2O17 Tentang Ijin
Pendirian Politeknik Kutaraja

Statuta Politelorik Kutarqia Nomor 30/YPSIK-
BNA/Xr/2O20

Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Sarana
Ilnru Kutaraja Nomor 004/YPSIK-BNA/V / 2O2 1 tentang
Pengangkatan DirekLur Politeknik Kutaraja

: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

MEMUTUSKAN

TIM PENYUSUN PTDOMAN
POLITTKITIK KUTARA.'A

XEMAIIASISWAAN

Nama yang tersebut pada lampiran di surat keputusan ini
ditunjuk sebagai tim penyusun pedoman kemahasiswaan
sebagaimana terlampir;

Bahwa segala hak dan kewajiban pegawai yang
diberlakukan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang
berlaku di Politeknik Kutaraja, dan kepada yang
bersangkutan diwajibkan tunduk dan mengikuti segala
kebijakan dan peraturan yang berlaku;

ffi Jln. Syiah Kuala Ho, 10, Jambo Tape. Kuta Alam-Banda Aceh, ?312S

ffiTelp, *851-n0{6378

ffi Eealtr.riitd{tffet#B+iidQ$A

ffi Websit*: xwu.pdtel*ittaftia-ac.id
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Bahwa Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak

ditetapkan dan ;"btl"-- dtryT:iY hari terdapat

kekeliruan dalam durat Keputusan -ini' 
akan ditinjau

'f."*Urft **a diadakan perbaikan seperlunya'

DitetaPkan di : Banda Aceh

F"i" ir"sgrl : 1o November 2022

Tembusan:

[!Jln. Syiah Kuala No" 10, Jambo Tape, KutaAlam-BandaAcah,23{26

ElTelp. 0651401$3?S

gE*r$rdl!!&brtl0kit6=.*sts.n.rc#

$l *ltuh*ite: s*nx.FE*tut rai3scid

BPH Yayasan Pendidikan Sarana lhnu Kutaraja

F"r" Wif.if Direlrhrr Dilingkungan Politeknik Kutaraja

Ybs
Arsip

1.

2.
o.
4.

13,29128401
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LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KUTARA'IA

NoMon : o76.1lKTR-r,NN;alzoz2
TANGGAL : 10 November 2022

PENETAPAN TIM PEIIYT'SUN PETX}MAN XEMAHASISWAAN

Pengarah

Penanggung Jawab

Tim Penyusun

: Desy PusPita, SP, MM

: ZahiattilAini, SE, MM

: Az]onLa, S.E, M.Si
Agustina, S.E, M.Si
Mirnawati, S.E,M.M
Khairita H, S.E, M.Si
Indra Akbar, SE, MM

Sri Haryati, S.I'P
Siti Maghfirah' S.IP

Hasbi, S.Tr, M.C. FR

Alfi Syahril, A.Md, AP

Safrizal, A.Md Akun

t{rDI{. 13.29l,28'401

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 1O Novembet 2Q22

PTOLITTITNIK KUTARA"IA

ffu",'t{6'rKC

\ 
"'. 

s,/ r
'rl'*.::./"8

!Jln. Syirh Kuala lla. 10, JamkTape, KutaAtsm-BandaAceh, Zgla6

!Telp. 0651-8fi{$7a
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MEITIMBAISG

MIITGINGAT

MErtE,TAPKAIT

PTRATURAIT DIRTKTT,R P'OLITEKITIK KUTARAJA

ITOMOR 4 TAIIUIT 20/22

TEITTAilG

PEDOMAN KEMAIIASISWAAIT POLITEKNIK KUTARA"IA

: a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan

mahasiswa yang sejalan dengan visi, misi dan tujuan

perguruan tinggi maka dipandang perlu adanya

pedoman kemahasiswaan sebagai acuan pembentukan

dan pengesahan organisasi kemahasiswaan,

pembinaan dan mekanisme layanan serta penunjang

kegiatan kemahasiswaan di lingkungan Politeknik

Kutaraja;

b. Bahwa sehubungan butir a diatas maka perlu menetapkan

Peraturan Direktur Politelanik Kutar4ia tentang Pedoman

Kemahasiswaan Politelsdk Kutaraja.

1. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2Al2 tentang

Pendidikan Tinggu

5.

6.

Peraturan pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2AL4 terrtang

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

Perguruan Tinggq

Peraturan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Rl nomor

3 Tahun 2O2O len.tang Standar Nasional Pendidikan Titgg;

Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan

Tinggi RI No. 6O9lI(PtlU2Ol7 Tentang Uin Pendirian

Politelsdk Kutaraja;

Statuta Politeknik Kutaraja 30 /YPSIK-BNA/XI12O2O;

Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Sarana Ilmu
Kutaraja Nomor OO4/YPSIK-BNAIV/2021 tentang
Pengangkatan. Direlrhrr Politelorik Kutarqia

I[Tl[UTUSK'AIT

PERATT'NAil DIREKTI'R PIOLITTITIIIK KT'TARA.'A TEilTAITG

PEDOMAIT IIBMAIIASISWAAN FOLITEXJYIK KT'TITRAtr'A

2-

4-

5 Jln. $yirh Xuala No. 10, Jambo Tape, Kuh Alam-Banda Aceh, 23{ 16

ElTelB. 06i1{0163?8

!l@
$l $&b*e: ww.p***xt*rapa*Jd
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BIIE I

XSTTUTUAN UUTru

PASAL 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kehldupan Kampus adalah aktualisasi dari keseluruhan kegiatan mahasiswa

Politeknik Kutaraja yang saling berinteraksi dalam pelaksanaan kegiatan

tridharma perguruan tingg;
Scnat adalah organ yang me4jalankan fungsi penetapan dan pertimbangan

pelaksanaan kebijalan akademik

Politeltnik adalah Politeknik Kutaraja;

Kampus adalah Kampus PoEteknik Kutaraja;

Direktur adalah pimpinan tertinggi pada Politelorik Kutarqja;

Wakil Dire&tur Alademik adalah Organ yang berhrgas membantu Direhur dalam

memimpin Wakil Direkur pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan

Pengabdian Kepada Masyarakat serta Kemahasiswaan.

Watll Dlrettur Non Akademik adalah Organ yang bertugas membantu Direktur

dalam memirnpin pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan dan administrasi

umum, serta Kerjasama dan alumni.

8. Ketua Prog:am Studi adalah Ketua Program Studi yang terdapat pada lingkungan

Politeknik Kutaraja;

9. Keluarga Besar Potltekntk Kutarqfa adalah Dosen, Mahasiswa, dan Kar5rawan;

10. Doseu adalah Tenaga Pengajar Politelarik Kutar4ia yang diangkat dengan tugas

utama malaksanakan tridanna perguruan tineg.;

ll.Mahaslssa adalah Peserta didik D-3 dan D-4, yang terdaftar dan memenuhi

persyaratan administratif yang ditetapkan oleh Politeknik Kutaraja;

12. Tenaga Kependldlkan adalah Unsur Pelaksana Administrasi dan unsur

penunjang;

13. Organiaasl Kemahasiswaaa di Politeknik adalah wahana sarana pengembangan

diri mahasiswa ke arah perluasan wawas€m dan peningkatan kecendekiawanan

serta integritas untuk mencapai h4luan pendidikan tingg;
14. Keglatan kenahaslsragn adalah proses pembelqjaran baik kurikuler, ko-

kurikufer maupurl ekstrakurikuler, yarrg meliputi penalaran, r:ainat dan bakat,

kesejahteraan mahasiswa dan bakti sosial bagi masyarakat, yang merupakan
pelaksanaan dari tridharma perguruan thgg;

15. Kegietaa lnrrtkuler adalah kegiatan akad€mik yang meliputi : kuliah, pertemuan

kelompok kecil ( seminar, diskusi, responsi ), bimbingan penelitian, praktikum,

tugas mandiri, belqjar mandiri, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (

kuliah keda nyata, kuliah kerja lapangan dan sebagainya );
15. Kegiatan to-kurtkuler adalah kegiatan yang mendukung kegiatan kurikuler;
17. Kegfutar ekstraturikuler adalah kegiatan kemahasiswaan yang meliputi :

penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, upaya perbaikan kesejahteraan

mahasiswa dan bakti sosial bagi masyarakat.

18. Beaslewa adalah dukungan biaya pendidikan yang diberikan kepada mahaiswa

untuk mengikuti dan/atat menyelesaikan pendidikan tinggi bedasarkan
pertimbangan utama prestasi dan/ata,u potensi akademik;

19. Bantuan Bfuya Pendldikan adalah dukungan biaya pendidikan yang diberikan
kepada mahasiswa untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan pendidikan tinggi
berdasarkan pertimbangan utama keterbatasan kemampuan ekonomi;

3.

+.

5.

6.

7.

I Jln. Syiah Kuala Ho. 1 0, Jambo Tap, Kuta &lam.Banda A6eh, 2i1 26

flTelp.0651-80163?8

!FslifilM
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Politeknik
KUHRAJ

20. Layaran Kesehatan lfiahestsma adalah program bantuan bagi mahasiswa yang

berupa pemberian subsidi rawat jalan.

PASAL 2

SYARAT.SYARAT I'MIru TIDITJADI PEITGI'RUS

ORGAIT ISASI IIEMAHASISWAAIT

pengurus organisasi Kemahasiswaan di lingkungan PoLITEKMK KUTARAJA harus

memenuhi syarat-syarat umum sebagai berikut :

L. Jujur, terpercaya, cakap dan mampu memimpin'

2. Tidak sedang dikenai sanksi akademik dan atau sanksi kemahasiswaan'

3. Frestasi akademik baik, sekurarrg-kurangnya mempunyai 1PK2,75.

4. Mahasiswa Aktif politeknik Kutaraja dan telah mendapatkan rekomendasi dari

Wakit Direkhrr Akademik.

S. Terdaftar aktif sebagai mahasiswa Politelcrik Kutaraja datam tahun yang sedang

berjalan.
6. Tidap pernah terlibat dengan hukum dan pihak kepolisian dalam hal pencemaran

narna baik Politeknik Kutaraja.

7. Tidak Melanggar Kode Etik Ma-hasiswa yaitu :

a. Bertaqwa kepada Ttrhan Yang Maha Esa sesuai agarna dan kepercayaan yang

dianut;
b. Menghargai itmu pengetahuan,teknologi,sastra dan seni;

c. Menjunjung tinCg kebudayaan nasional;

d. Menjaga kewibawaan dan nama baik Politeknik Kutaraja;

e. Secara aktif ikut memelihara sar€ma dan prasarana Politeknik Kutar4ia serta

menjaga kebersihan, ketatiban dan kearaanan kampus;

f. Menjaga integritas pribadi sebagai warga Politelmik Kutar4ia;

g. Mentaati peraturan dan tata terlib yang berlaku di lingkungan Politelorik

Kutaraja;
h. Berpenampilan sopan dan rapi (tidakmemakai sandal, kaos oblong, dan pakaian

ketat dan terbuka;
i. Berperilaku ramah, menjaga sopan santun tertradap orang lain, dan menjaga

pergaulan dengan lawan jenis sesuai dengan norlna ^garfla;
j. fidak merokok di lingkungan Politeknik Kutaraja;

k. Taat kepada norma huku:a dan norrrra lainnya yang hidup di tengah masyarakat;

i. Menghargai pendapat orang lain;
m. Menghormati orang lain tanpa membedakan suku, oglrns, ras dan status sosial;

n. Elertanggung jawab dalam perbuatannya;

o. Menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat dan/atau bertentangan dengan

norma hukum atau norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

BAB II
BEIVTUK DAIY KELEI{GAITAPAIT ORGAIYISASI IIEIf,AIIASISWAAIT

PASAL 3

L. Narzra Organisasi Kemahasiswaan adalah Ikatan Mahasiswa Politelceik Kutar4ia
yang selanjutnya disingkat dengan IM PKR.

2. Organisasi Kemahasiswaan dibentuk pada tingkat institusi dan program studi.

lJln, Syiah Kuala No- 10, Jambo Tape, Kuta Alam-Banda Aceh, 23125

ITelp. 0651{016378

I Etn*ff : dinrtors&HHlEs&isrd
! Seil*ii*: txul*.p&***t*nia,aa!d
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3. Berrtuk dan badan kelengkapan Organisasi Kerrahasiswaan ditetapkan

berdasarkan kesepakatan antar mahasiswa, tidak bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan statuta Politeknik Kutaraja.

PASAL 4
ORGANISASI IIIAHASISWA

organisasi Kernahasiswaan di Politekn:ik Kutaraja terdiri dari :

a. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM )

b. Badan Eksekutif Mahasiswa ( BEM )

c. Himpunan Mahasiswa Frogram Studi (HimaPro )

d. Unit Kegiatan Mahasiswa ( UKM )

PASAL 5

MA,JTLIS PERMUSYAWARATAIT UAHASISWA

1. Majelis Per:nrusyawaratan Mahasiswa ( MPM ) merupakan organisasi

kemahasiswaan yang berkedudukan di tingkat Institusi yang memiliki fungsi

Legislatif dan Yudikatif.

2. MPM mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat, saran kepada pimpinan

Politeknik untuk Pengembangan POLITEKNIK KUTARAJA-

A. MPM bertugas menetapkan Anggaral Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan

Mahasiswa, melaksana}an pengawasan dan menilai pertanggungiawaban

Organisasi Kemahasiswaan melalui koordinasi Kepala Bagan Kemahasiswaan

atas persetqiuan Direldur dan Wakil Direlfur.
4. MPM bertanggung jawab atas perryelenggar€an pemilihan umum matrasiswa

untuk memilih anggota MPM, BEM, dan Ketua HimaPro.

5. Keanggotaan MPM terdiri dari wakil-wakil mahasiswa kelas yang dipilih secara

langsuag melalui pemilihan uneum mahasiswa'

6. MPM dipimpin oleh seorang ketuayang dipilih dari dan oleh anggota MPM.

7. Masa bakti MPM adalah 1 ( satu ) tahun, khusus jabatan ketua tidak dapat

diperpanjang dan dipilih lagi untuk periode b€rikutnya.

8. Pengurus MPM diberhentikan karena :

a- Masa baktinya sudah habis
b. Meoinggal dunia, atau
c. Atas kemauan sendiri, atau
d. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di POLITEKNIK

KUTARA^IA, atau

e. Telah di Widusa atau lulus, atau
f. Tidak memenuhi persyaratan lagi sebagai pengurls lembaga

kemahasiswaan.
9. MPM melaksanakan sidang sedikitnya L ( satu ) kali datam satu ta,hun denga:r

acara pertanggungfawaban seluruh organisasi kemahasiswaan.

PASAL 6
BADAIT EKSEKUTIf,' MAIIASI$TA

1. Badan Eksekutif Mahasiswa merupakan Organisasi Kemahasiswaan yang

berkedudukan di tingkat Politelsdk.

il Jln. $yinh l{i.alc l{0, 't0, &mk Tap, Kuta Alam.Ba*da Aceh, 2$l1t

flTeip. 6$51-801S$78

EM:-dtr.Mistrfthtrfti
$i Wcb*ite: ure.plte*t*taraia.ae.id
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2.BEMbertugasmelaksanakanmandatdanberbagaikebiiakanyangdibuatMPM,

Serta firenyusun, mengol* ,'o-xi, ffi;;*;**; 
program kerja tahunan.

3 Hffi*f*.t#*ffiXiery9"ry
*, o.*""rriJo, Lt'sa*1t n"l:." 

kecendekiawan, 
;;- berkontrib,si pada

potiteknik **i"i" ' -u'"-1'Irral melatui *puL"*r-ilmo pengetahuan dan

peubangunan daerah u* t""t:J;;J;;; 
profesional masa depan'

teknologr' serta mengantisrp*'":::::i;il;';;"goordinasikan dan I ata'a

4. Htgffiffti"#h_KetuaBEM

5. ,,* u'n*ffii"n *Jo'*g Ketua BEM vaos didame;ts'e1il;"*"*an Umum'

; #r*I;**#*x*::tr*fir;Hxffi;; 
diangla'i dan

berranssun*:"*"u t"n"t1*i-"r*T;r" prosram kerjanva BEM 
::lakukan

7. Dal^m merencanakan d"o Tt'
konsultasi J"*g* r"p"r' e"d*ffi'il;;i"**, a* *"J",at persetujuan dari

Direktur dan Wakil Direktur'

g.Ketuar"**"rrgoordfuoasikankegiatanyangdiselenggarakanolehHimaProdan
uKM' r-^^r 'ran +ota keriaBEM diatur lebih lanjut dalarnlreputusan ketua

g. Susunan organisasi dantatalce:

BEMdantidakbertentanganffi;#I"***ilo"*LsertaAnggaranRumah

,.. mTi3HHil'fffffTTXffi t t'h1': q:::" jabatan ketua tidak dapat

aip.tpanji* J" ttipl'ft hi untuk periode berikutnya'

11. Ketua/Pen*** BEM diberh karena:

a' Masa bakti sudah habis' atau

b' Atas kemauan sendiri' atau

i. $:ffiffi}"ffi;|;L terhadap peraturan yang berlaku di P.LITEKNIK

KUTARAJA' atau

e.Tidakmemenuhipersyaratanlagisebggaipengurus.

PASAL 7

HIIUPT'NAII MAIIASISWA PROGRAU STI'DI

1. Himpunan Mahasiswa Frogra:rr Studi merupakan organisasi kemahasiswaan yang

berkedudukan di tinglat Program Sftdi.
2. HimaPro menghimpun seluruh mahasiswa pada porgram studi yang bersang!<utan

dalam rangka meningkatkan keterampilan belajar mahasiswa melalui penalaran

dan penguasaan keiJmuan, mengembangkan sikap prufesioaal sesuai dengan

bidang ilmu, mengaplikasikan bidang keilmuannya dalam memecahkan persoalan

masyarakat lokal, dan memperkenalkan bidang keilmuannya melalui promosi dan

korrpetisi.
3. Kepengurusan HimaPro disahkan oleh Ketua Program Studi.

4. Dalam merencanakan dan melaksanakan tugasnya, HimaPro wajib berkoordinasi

dan konsultasi dengan Ketua Program Studi"

5. Keanggotaan HimaPro Studi terdiri atas seluruh mahasiswa yang terdaftar sebagai

mahasiswa program studi yang bersangkutan pada tahun berjalan. HimaPro

dipfumpin oletr seorang Ketua yang dipilih secara langsung elqh anggota melalui
Pemilihan Umum.

EI Jln. Sviah Kuala ilo. 10, Jambo Tare, Kula Ahm-Banda Aceh, 23126

@Telp. 06514016378

E Ensl[ dr6*torJi6rofiei*utsdr.s.q
pl Website: m*ur.pottdrkuiaqia.m-id
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* lfiffir{:ffi#-iilffiT"llue 

T:t *::"::** 
ke,ua,idak dapa'i

Kernahasiswaart

1,$ffiffipi*-;ffiiir"1'
b' Atas 

' - -^'dtlrran va,xg berlaku di POLITEKNIK

;. *"*fffltffi-$?:" terhadap peranrran Yax

d' Melakr

KUTARAJA, atau 
anlagsebagaipengUrus'

e' Tidak mernenuhi Persyaratl

PASAT 8

l.HimaProStudidapatlelakukankegiatankemahasiswaanlintasProgramstudir' 
;;Jporiterrnil<' .. .as program r*i,,f;T:dlhnmJ*u

2. Kegatan kematrasiswaan YH;ffi. yang ad

anggotarrya terdiri dari perwa-xr

*,t*ff^t#^"^o"*n

1. unit Kegratan Mahasiswa *:ff"ffi lqH.ffiH.lffiX'::: ]I
kegemaran rrahasiswa **-1-r"i.u"UO't 

diatur da

2 ** r:ruffiq::{: ffi l*}T:}'fiih.Hffiffiffi ;Hn
3' Pembentukan 

dan keber"offi;;;WakiloO"t 
r*, dan BEM.

Keputusan Direktur TTTil^;;;**i"*'",,' MPM 

" 

d:n:::' 
oembina vans

no" eml"**" Kepala Basl*"'";; dil'kqff tf"t*nt"fl"#'r""' a"'
4 .'."u.*g"fffi ffil,JiTl#t";;;iswaan 

d

diusulkan oleIl r\Ev@e -- u 
r i^+an he,rnrestasi, dan

wakil Direkrur. rharus,"rul", *i:tffiTT$#f.'

' X*h:*ffmffi;m:"r#;"."** Ilf;; akdr dan sukarera

6. Keanssotaan setiaP UTY'Yi:
-' *"'i*"Iuo-itt"':'*'"f# n'*- I;1 :-tlt"l';X#ffi 'hti*a 

tersebut

r. *ot , uKM dipimpin oleh seoi-,'rr.rrrn"a119ttd,an 

bertanggung 
jawab kepada'' ;;; terdaftar sebagai *'*":il:;;;ian eeM d'an bertanseuns ra' 

I

g. uKM waiib melakufan o*t^XT*t u',6r- 
:^LA+an ketua tidak dapat

Kepala n*sirn Kemahasisweran 
satu ) tahun, khusus jabatan ketua

e' Masa oal' u** **'*^l 
'1,,ffi:n*e berikutnva'

diperpanjangdandipilihll"'I;;;;'uto"'otott'*''karena:
lo.Pengurus unit resialal Yfl:

*' *"-"'o'*i suaarr 1*t:'"*o
t' 

^ol-o"*auan 

send['atau

c' Meminggal dunia' atau

g+5,:ffi1ili&fli:::Jff- 
Aram Banda Aceh' 23126

-_---_-
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d'' Melakukan Pelanggaran

.. lm*ffi persyaratan lagi sebagai pel]gurus'

BAB III

BEDTIDUI{A!{' FUNGST 
'^o 

tooo,G"nc JAUIAB

PASAL 10

Kedudukan Orgarrisasi Kemahasiswaan merupakan kelelgkafan kelenglapar' non

strutrrturalp*a'o'g'Til"ffi"#;;*:f'lf 
gbersangkutan'

Organisasi Kerrahasiswaafl mempurryai fungsi sebagai sarana dan wadah:

l.Perwakilanmahasiswaq**t::tguruan*U*]l"program'studi'-untuk
menarlpullg dan menyalurkan .*pi,'ll mahasiswa' menetipkan garis-garis besar

Jt g.t*, a" t"gi*t'rr kemahaliswaan'

Z. 
-p.rJt 

*'oaan kegiatan kemahasiswaan'

i . ffIJIXIX-fr';;"1*ffiT;t *ry":.^::iebagai insan akademis' calon ilmuvran

; . l*tr;H5 i3*m*:fffi'::ft sasi, manaj emend dan kepemimpinan

mahasiswa i r-- a.^-d dalam

6. Pembina,an dan pecgembangan Jrader - kader bangsa yang berpotensl

melanjutkan ot"iu*["ngan pembangunar] daera]r dan nasional

T.Untukmemeliharadanmengemb,"*o*ilmudanteknologiyangditandasioleh
rrorrna - norma agarna, akademis, etika, moral, dan wawasan kebangsaan'

S.Pengembarrgankepeduliansosialterhadapkehidupanmasyarakatdisekitar
kamPus-

PASAL 12

Derajatkebebasan danmekanismetanggungiawab organisasi Kemahasiswaan

terhadap Politeknjk Kutaraja ditetapkan meialui kesepakatan antara mahasiswa

dengan Direl<tur Politelcrik Kutaraja dengan tetap berpedoman bahwa Direktur

merupakanpenanggungjawabsegalakegiatandiperguruantinggdanlatauyang
mengatasnamakan Politeknik Kutaraja'

BAB TV

KEPEilGTTRUSATI, 
%ffiTy* 

DArs MAsa BAr(TI

1. Pengurus Organisasi Kemahasiswaan pada masing-rnasing tingkat sekurang-

kurangnya terdiri atas Ketua dan Wakil Ketua'

2. Pengurus ditetapkan melalui pemilihan yan gtatacara dan mekanismenya ditetapkan

oleh mahasiswa dan disetujui oleh Direktur,Wakil Direktur, Ketua Progpam Studi,

dan KePala Bagian Kemahasiswaan'

terhadap peraturari yang berlaku di POLITEKNIK

ffiJl*. $yialr Kuala !{o.'lS, Jamk Tape, KutaAlam"BandaAeeh' Eiil6

ETelp" SGI1"80'!ff?S

ffi@
ffi Wehsiie: wuaa.f+li*kt$sraia.ac.iti



fkffin pAsAL 14 ,-r tingl<at adalah seluruhr 
rffiry*q,frry}i#,ffi*,ffik#i*"H'#l*im*enuhi
persyafatarl dan tro'' 

PasAL 15

Masa bal<ti pengurus organisasi r"*urr;"i"jaan maksimal 1 ( satu ) tahun dan

',tiJ i"r* diPilih kembali' 
BAB v

*Ti#lr*o 
-^-^- Astanorganisasi sebagai

Pembinaan Organisasi Kemahasiswaan melibatkan peran dt

berikut:

a.

b.

c.

d.

e.

Direkhrr

*r* Direktur Bidang Akademik

KePala Bagan Kemahasiswaan

Ketua Frogram Studi

Dosen Pembina UKM

PASAL 17

DIREKTORAT

1. Direktur merupakan penanggung jawab segala kegiatan yang mengatas namakan

Politeknik' tr^-^l^ Elarvian Kemahasiswaaan

2. Wakil Direktur BidangAkademik dan Kepala eagian Kem:

mengevaluasi'"rti*fit"g"tu" 
organisasi Kemahasiswaan'

PASAL 18

TEPAI,A BAGTAI{ I(EMAHASI$WAAI{

l.Mengt<oordinasiprogram{,an]|eraksafLaalLkegiatanorganisasiKemahasiswaandi

, f.m:XtffiilffiJ#1u'** 
seruruh kegiatan prosram kerja organisasi

Kemahasiswaan -L l-^d:a+a,. nrsanisasi Kemahasiswaan'

3. Mengajukan Aan mengelola dana seluruh kegiatan organ

PASAT 19

I}IRETTI'R

l.Melakukanpembinaankegiatanorganisasiremfaliswaanditingkatlnstitusi.

pelaksanaan Legia; organisasi *du*i**r* Ijjila 
di Institusi'

3. Mengioorai*"";iro ri*uaa1 Sefatsanaan 
Organisasi Kemahasiswaan MPM'

urt, r*"'o il*;;'"stitusi i"*'" onala Bagian Kemahasiswaan'

T.l1
n--,r. Aaah ?11?S
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3.

4.

PAStAt 23

1. Pembiayaan untuk kegiatan organisasi kemahasiswaan di Politeknik dibebankan

pada anggaran Politeknik yang bersang!<utan dan/atau usaha lain seizin Direkur
dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundalg-undangan yang

berlaku.

2. Penggunaan dana dalam kegiatal kemahasiswaan harus dapat dipertanggung-

j awabkan akuntabilitasnya.

PASAL 20

KTTUA PROGRAM STUDI

L. Membimbing Himpunan Mahasiswa Frograrn studi dalam merencanakan program

kerja tahunan.

2. Mengkoord.inasikan rencana dan pelaksanaan program kerja HimaPro dengan Ketua

Program Studi dan Kepala Bagran Kemahasiswaan'

3. Menerima dan mengevaluasi program kerja HimaPro'

4. Membimbing dan memberi pemahaman akan pentingnya karal<ter keagamaan dalam

pelaksanaan program kerja di orgalisasi kemahasiswaan'

5. Mengamati pola perilaku mahasiswa dalam pelaksanaan program kerja organisasi

kemahasiswaan.
PASAL 21

DOSEN PTMBIITA UI{ff

1. Membimbing mahasiswa dalam perencanaan dan pelaksanaan program kerja uKM.

2. Mengkoordinasikan rencana dan pelaksanaan program kerja UKM dengan L,embaga

Kemahasiswaan.

3. Mengevaluasi program kerja UKM.

KEUIINGAIT DAIT PEMBIAYAAIS

PASAI.22

Keuangan Organisasi Kemahasiswaan Politeknik Kutaraja diperoleh dari:

1. luran aqral pokok atau disebut iuran pangkal anggota baru Orgianisasi

Kemahasiswaan yang ditentukan oleh masing-masing organisasi dengan persetujuan

MPM dan Kepala Bagran Kemahasiswaan.

2. luran wajib mahasiswa yang ditentukan oleh BEM Politeknik Kutaraja dengan

persetujuan MPM dan Kepala Bagran Kemahasiswaan.

Sumbangan-sumbangan yang sah dan tidak mengikat-

Usaha-usaha yang sah dan tidak bertentangan dengal asas dan tujuan Organisasi

Kemahasiswaan Politeknik Kutaraja.

ffi Jln, Syiah Kuala Na- '10, Jambo Tape, Kuta Alam-Banda Aeeh, 231 26

ffiTelp. 0551-8016378

ffi l!ra,r: !s.rdteiia!&&dlE!!ra,ta'3!,lrt

ffi l{*klt*: ra*ir"pltdEft i:?*rair*.4*.id
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BABVI

I,AYAIiIAI{ XTMAIIASISWAAN

BAGIAN I
JENIS LAYANAN

PASAL 24

Politeknikmengusahakanlayanankemahasiswaandengantujuanuntuk
mendukung proses ,"raiCUt , i""*r:oarr," visi dan misi pendidikan di Politeknik

fiJffi o.**asiswaan dapat diberikan kepada perseorangan ataupun kelompok'

untukmendukungpengembanganbakat,minatdankeprofesian,danpengembangan
kesej ahteraan mahasiswa'

Jenis layanan yang diusahakal oleh Politeknik Kutaraja adalah:

a. Penyaluran beasiswa dan/atau Bantuan Biaya Pendidikan

b. Program Layanan Kesehatan Ma-hasiswa

c. Bimbingan dan Konseling

d. Minat dan Bakat

e. Pusat Karir/Kewirausahaan

f. Pemhinaan Soft Skill

g. Layarran Fasilitas Kegiatan Kemahasiswaal

h. Bantuan Dala Kegiatan Kemahasiswaan

4. Persyaratan laYanarr :

a. Layana]l kemahasiswaal dapat diberikan kepada organisasi danlataw mahasiswa

yalg terdaftar secara sah serta tidak sedang menjalani sanksi'

b. Untuk dapat diberi pelayanan, setiap mahasiswa baik perorangan maupun

organisasi wajib mengikuti persyaratan dan prosedur yang telah ditentukal'

BAGIAN II
BEASISWA DAI{/ATAU BANTUAIT BIAYA PET{DIDIKAN

PASAL 25

Beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan dapat berbentuk diantaranya bantuan

biaya kuliah, bantuan biaya tugas akhir, bantuan biaya hidup serta bentuk lain yang

dapat menunjang mahasiswa dalam mengikuti danlatau menyelesaikan pendidikan

tinggi.

PASAL 26

Sumber beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan dapat berasal dari Pemerintah

dan Non Pemerintah yaitu Yayasan, Politeknik kutaraja, Instansi/Pemsahaan swasta

lainnya.

BAGIAN III
SYARAT PENERIMA BEASISWA DAIY BANTUAN BIAYA PEIYDIDII(AIY

PASAL 27

1. Syarat penerima beasiswa adalah mahasiswa yang memiliki prestasi atau potensi

akademik yang baik yang diantaranya ditunjukkan oleh Indeks Prestasi Akademik

1.

2.

3.

H Jln. Syiah Kuala Na. 10, Jembo Tepe, Kuta Alem-Benda Aceh, ?3116

ffiTetp. 0651-8016378

H E$+!!r dkt*torui6pltdtkutsrdg *l-
m WebsiG: w{hy.Fttetk*tar4jn.ac.id
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yang baik dan/ataucapaian dalam bidang ko atau ekstra kurikuler dan/atau syarat

lain yang diatur bersama pemberi beasiswa'

2. Syarat penerima bantuan biaya pendidikan adalah mahasiswa yang memiliki

keterbatasan kemampuan ekonomi dengan tetap mempertimbangkan prestasi atau

potensi akademik yang bersangkutan, dan atau syarat lain yang diatur bersama

pemberibantuanbiayapendidikan a ----r- -^L- 
.

3. Beasiswa danlatau bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa

dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat'

+. Tujuan pemberian Leasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan adalah:

a. Membantu biaya pendidika dan/atau biaya hidup mahasiswa

b. Mendorong prestasi studi mahasiswa

c. Menumbuhkan sikap peduli terhadap sesama

5. Penerima beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan berkewqiiban:

a. Menunjukkan prilaku yang baik dan menaati tata tertib yang berlaku

b. Belajar dan berusaha meningkatkan prestasi

c. Menyampaikan laporan kemajuan studi pada akhir semester kepada pemberi

mahasiswa melalui lembaga kemahasiswaan'

6. Beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan dihentikan apabila:

a. Telah lulus dari Politeknik Kutaraja

b. Dicabut status kemahasiswaan dari Politelcrik Kutaraja

c. Terbukti melanggar ketentuan atau peraturan ltata tertib yang berlaku

d. Terbukti melakukan pemalsuan data ketika mengajukan permohona

beasiswa

BAGIAIT TY

LAYAITAN I(TSTHATAN T,IAIIASISWA

PASAL 28

1. pelayanan kesehatan mahasiswa pada Politelorik Kutaraja meliputi pelayanan

kesehatan dengan tindakan pencegahan dan pertoiongan untuk mahasiswa selama

menempuh studi di Politelarik Kutarqja.

2. Mahasiswa yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan ayat (1) yaitu

mahasiswa Politelcrik Kutaraja yang tercatat sebagai mahasiswa afftif dalam

semester berjaian.

3. politeknik Kutaraja belum memiHki Poliklinik sendiri.

4. Jenis pelayanan Kesehatan yang didapat pada Politeladk Kutaraja antara lain

kesehatan umum dan konsultasi kesehatan pada Klinik/Rumah Salit/Asuransi

Kesehatan yang memiliki kerjasarna pada Politelmik Kutaraja [iika ada).

5. politelmik Kutaraja tidak memfasilitasi segala bentuk pembiayaan yang diakibatkan

adanya tindakan pelayanan kesehatan diluar Klinik/Rumah Sakit/Asuransi

Kesehatan yang ditunjuk oleh Politelgdk Kutarqja.

6. Oatam hat mahasiswa memiliki kartu BPJS Kesehatan yang merupakan Program

Pemerintah Indonesia, maka mahasiswa disarankan agar menggunakan fasilitas
tersebut.

[! Jln. Syiah Kuala Ho. 10, Jambo Tape, Kuta Alam-Banda Aceh, 23116

ST+lp. 0651-8016378

E Emll: dir.*toffil&lotd(*Et!f, dE.s,ld

$l Wrh*el xrww"slt+fttuhr*ia,as,id
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BAGLAITT V

LITYANAI{ BIMBINGAIY I(ONSELIITG

PASAL 29

1. Layanan bimbingan dan konseling berorientasi pada penanganan masalah - masalah
psikologi untuk mendukung dan meningkatkan prestasi akademik mahasiswa.

2. Ruang lingkup layanan yang diberikan adalah:
a. Memberikan bimbingan dan pembinaan kepada mahasisrra dalam mengatasi

permasalahan baik pribadi maupun kelompok, khususnya masalah yang bersifat
non akademis (psikologis)yang tidak dapat diatasi oleh dirinya sendiri.

b. Memberikan dan pemeriksaan psikolog bag mahasiswa, baik secara
perorangan maupun kelompok.

c. Memberikan rekomendasi/referensi bag mahasiswa untuk memperoleh
pemecahan masalah yang dihadapi.

3. Jenis layanan yang diberikan dapat berupa:
a. Konsultsi psikologis

b. Tes kepribadian
e. Analisis prilaku ma-hasiswa secara berkelompok

4. Pembina Bombingan Konseling bertugas :

a. Memberikal bantuan pernecahan permasalahan terhadap masalah yang
dihadapi mahasiswa;

b. Identifikasi dan bimbingan masalah belajar mahasiswa;
c. Memberikan Bimbingan kegiatan bakat dan minat ma-hasiswa.

BAGIAN VI
IEINAT DAN BAI(A'T

PASAL 30

J,. Kegiatan pembinaarr kreatifitas minat dan bakat langsung dikelola oleh program
studi di bawah arahan Wakil Direktur I.

2. Kegiatar minat dan Lrakat didampingi oleh Dosen Pembimbing Akademik (pA)

3. Jenis kegiatan pembinaan kreatifitas Minat dan Bakat ini berupa:
a. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM)

b. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)

c. Himpunan Mahasiswa Prodi (HIMAPRO )

d. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)

a. UKM Keagamaan

b. UKM Olahraga

c. UKM Seni

d. UKM Karva Tulis Ilmiah

1.

BAGIAN \/II
PEMBINAAN SOFT SKILL

PASAL 31

Pembinaan soft skill wajib diikuti oleh mahasiswa sebagai serangkaiaa program
akademik inon kurikulum).
Pembinaan soft skill ditempuh selama masa perkuliahan berlangsung.2.

ffi Jln. Syiah Kuala No. 10, Jambo Tape, Kuta Alam-Banda Aceh, 23126

ffiTelp. 0651-801S378

m 
gm*ii: #.ffiorff qFrltr$tgffehsE&

ffi Heb*ite; wr*.pelt*&t*ar*ja.ae.id
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Paliteknik
KUTARAJA

I.

Hasil akhir dari program adalah sertifikat yang disahkan oleh Direktur, Wakil
Direktur, dal lembaga dunia kerja, yang diberikan hanya kepada mahasiswa yang
telah memenuhi syarat dalam menyelesaikan program-prograrn kompetensi.
Pembinaan soft skiil dapat berupa :

a. Orientasi pengenalan kampus (Ospek)

b. Beauty Class

c. Table Manner

d. Company Visit
e. Kuiiah Urrrum dan Serninar Mahasiswa
f. Mentoring Agama

g. Student Exchange / Sit In
h. Bahasa Inggris

BAGIAN VIII
LAYAIIAN FASILITAS KEGIATAN MAHASISWA

PASAL 32

Kegiatan kemahasiswaan merupakal kegiatan yang dilakukan perseorarngan
danlatau berkelompok, organisasi kemahasiswaan yang bersifat ko-kurikuler d.ana
tau ekstra kurikuler.
Penyediaan fasilitas kemahasiswaar yang berlandaskan pada asas :

a. Persamaan hak dan keadilan : semua kegiatan kemahasiswaan di Politeknik
Kutaraja dapat menggunakan fasilitas yang ada sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

b. Bertanggung Jawab : pelaksanaan kegiatan harus bertanggung jawab atas
kebersihan, keutuhan, dan keamanan fasilitas yang digunakan.

BAGIAN IX
BAITTUAII DANA I{BGIATAIT I(EMAHASISWAIT

PASAL 33

Dana kemahasiswaan merupakan program baltuan dana kepada mahasiswa baik
secara perorangan maupun kelompok serta organisasi kemahasiswaan sebagai usaha
untuk meningkatkan kualitas kegiatan kemahasiswaan.
Pemberian dana bantuan kemahasiswaan berlandaskan pada asas :

a. Keutamaan dalam keadilan
Bantuan dana kegiatan organisasi/perorangan diberikan secara adil (

perseorangan dan menimbang ).
b. Persamaan hak

semua mahasiswa baik secara perseorang{rn m.aupun kelompok serta organisasi
kemahasiswaan yang diakui secara sah sesuai dengan peraturan yang beriaku
mempunyai hak untuk mengajukan baltuan dana.

c. Efektif dan efesien

Dana diberikan berdasarkan prioritas program, manfaat yang diperoleh, dan
keutamaan lainnya.

d. Keterbukaan

Memberikan Keleluasan kepada semua pihak yang berkepentingan untuk
mengetahui hal ihwal bantuan dana.

Dana bantuan kemahasiswaan diberikan sesuai dengan prosedur dan mekanisme
yang ditetapkan oleh Politeknik Kutaraja.

2.

1.

,

3.

ffiJln, Syiah KH*le No. 10, Jambo TaF, KutaAlam-BandaAceh,23126

ffiTelp.0651-801G378
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1.

o

3.

BAB VII
SANKSI DAN I,ARAilGAN

PASAL 34

Direktur politeknik Kutaraja memiliki kewenangan mengambil tindakan indispliner

terhadap organisasi kemahasisw aar- darr/atau pengurusnya yang terbukti melanggar

ketentuan dalam kePutusan ini.

Tindakan indispliner terhadap organisasi Kemahasiswaan dapat berupa peringatan,

pembekuan kegiatan, pembubaran kegiatan, pembekuan sementara organisai

Kemahasiswaan, dan pembekuan tetap organisasi Kemahasiswaan.

Mahasiswa Politelarik Kutaraja dilarang :

a, Memakai kaos oblong, celana atau baju yang sobek-sobek dan sandal, rambut

panjang atau bercat, anting-anting, kalung, gelang (khusus laki-laki) dalam

mengikuti kegiatan akademik dan layanan kampus lainnya. Khusus bagt

mahasiswi dilarang memakai baju atau celana ketat, tembus pandang dalam

mengikuti kegiatan di kamPus.

b. Berbuat sesuatu yang dapat mengganggu proses pendidikan, keamanan, dan

kenyamanan kampus.

C. Memalsukan nilai, tanda tangan, dan surat keterangan yang berkaitan dengan

kegiatan akademik, administrasi dan kemahasiswaan.

d. tvtelakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral, susila dan

ajaran agama islam yakni membunuh, merampok, mencuri, meminum minuman

keras, menyimpan, menggunakan atau melakukan transaksi jual beli narkoba,

berbuat zina, meninggalkaa sholat, tidak berpuasa ramadan, tindakan tercela dan

tindakan kriminal lainnya.

e. Merusak sar€ma dan prasarana kampus Politeknik Kutaraja.

f. tvtetat<ut<an tindakan anarkis kepada pimpinan, dosen, dan karyawan-

Jenis-Jenis Pelanggaran terhadap larangan dikategorikan menjadi empat jenis:

a. Pelanggaran ringan (R), yatori: pelanggaran yang memiliki efek negatif yang

ringan baik bagi pelaku maupun lembaga.

b. Pelanggaran menengah (M, yalari pelanggaran yang memiliki efek negatif

yang lebih serius tetapi tidak berdampak luas atau pelanggaran ringan yang

berulang- ulang.

c. Pelanggaran berat (B), yakni pelanggaran berat yang memiliki efek negatif

yang serius dan berdampak luas, atau pelanggaran menegah yang terulang.

d. Pelanggaran sangat berat (SB), yakni pelanggaran yang memiliki efek negatif

yang serius, berdampak luas dan relatif peflnanen atau pelanggaran berat

yang terulang.

BAB VIII
KETEIYTUAIT PEITUTI'P

PASAL 35

Segala Ketentuaa yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak

berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan'

4.

1.

2.

5 $!Jln. Syiah Kuala No' {0, Jambo lape' Kuta Alam'Banda&ceh' t31Xc
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Tembusan:

1. BPH Yayasan Pendidikan Sarana Ilmu Kutaraja

2. Wakil Direktur di Ling!<ungarl Politekrrik Kutaraja

3. Kepala Bagran di Lingkungan Politelarik Kutar4ja

4. Arsip

Ditetapkan di: Banda Aceh

Pada Tarrggal : 15 Desember 2O22

POLITTKITIK KUTARA"IA

ffffiffi
ffi?#

IIIDN. 1329128.401

f, Jln. Syiah Kuala No. 10, Jambo TaF, Kuta Alam-Banda Aceh, 23lm

EiTelp. 06s1-8016378
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