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SIJRAT KEPUTUSAi{ KETUA STIMA IMMI

NOMOR r 0810/STIMA IMMUIr-2NDOIS

Menimbang : 1.

TENTAIIG

TATA TERTIB Kf,,EIDT]PA}I KAMPUS STIMA IMMI

bahwa STIMA IMMI sebagai i.stitusi pendidikan di dalarn

meljalarkan goses pgndidikan harus mampu menciptakan suasana

yang mendukung terciptanya komunikasi alau dialog, kejujnran

intelektual, keterbukaan untuk perubahan yarg konstruktif dan

menghormati hak individu;

bahwa STIMA IMMI memerlukan p€ratuan tata tertib kehidupan

kampus;

3. bahwa berdasasarlan butir I dan butir 2 dit€tapkan Tara Tertib

Kehidupan Kampus STIMA IMMI dengan Ketetapan Ketua STIMA

IMMI;

2.

: 1.Melgingat Keputusan Dircktu Jenderat Pendidikan Tinggi No4ror

108/DIKTVKep200l tentaDg Pedoman Pembukaar Program Studi

dan/atau jurusan berdasarkan Kepuhxap Menteri Pendidikan Nasional

Nomor 2344Jl2000 tentang Pedoman Pendirian Pe.guuan tinggi ;

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 teotang Sistem Pendidikan

Nasional ;

Undang-Undang No. 14, Tentang GuIu dan Dosen;

Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan;

3.

4. (
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5.

6.

7.

Undang-Undang Nomor 12 tshun 2012 tentang Pedidikan Tipsgi;

UDdang-Undang No. 9 tahun 2009, tentang Badan Hukum Pendidikan;

Peraturan Pemeriltah No. 17 tahun tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidik;

Statuta Sekolah Tinggi Manajemen IMMI 2013-2017;

Rencana Operasional @enop) Sekolah Tinggi Manajemen IMM lahun

2013-2017:,

Rencana Strategis (Retrst'a) Sekolah Tinegi Manajemen IMMI tahur

2013-2017.

8.

9.

10.

MEMUTUSKAN:

Menetapken: TATA TERTIB KEHIDUPAN KAMPUS STIMA IMMI

BAB I

KETENTUAN I]MI]M

Pasal I

Dalam Ketetapan ini yang dimaksud dengan :

a" Kehidupan kampus adalah kegiatao yaDg beEda di dalam atau di luar ar€a STMA

IMMI yang menggunakan nama alau afibut STIMA IMMI ;

b. Warga STIMA IMMI adalah sivitas akademika STIMA IMMI , dan karyawan

STIMAIMMI;

c. Sivitas Akademika STIMA IMMI ,dal"h tenaga akademik STIMA IMMI, Pegawai

STIMA IMMI dan peserta didik STIMA IMMI ;

d. Tenaga Pendidik adalah Pega&?i STIMA IMMI yang diangkat oleh STIMA IMMI

yang datam kegiatamya melakukan pendidika4 penelitiao dan pengaMi antpelaya u fi
kepada masyarakar: 2
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BAB TI

AZAS DAN TUJUAII

Pasal2

Q) Warga STIMA IMMI harus mendasari setiap aktifirasnya dengan kejujuran dan

kedisiplinan

(2) Ketetapan ini bqtujuan mengatur pedlaku setiap Warga STIMA IMMI dalam setiap

aktivitasnya agar rercipta ketertiban dan keamaran dalam lingkungan STIMA IMMI

BAB III

PERILAKU DALAM KBGIATAI\ AKADEMIK

Pa3al3

Dalam meojalar*an proses akademik, Sivitas Akademika dilarang :

menetapkan dfuinya dalam posisi koDflik kepentingao;

melakukm kecurangan;

mernberi ataupun mercdma bantuan yang tidak diizinkan;

melakukan plagiat karya akademik orang lain.
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Tenaga Kependidikan STIMA IMMI adatah pegawai yang diangkat oleh Yayasaa

Mitra Bangsa.

Perbuatan Kesalahan Berat adalah bentuk p€rbuatan yang termasuk dalam

kejahatan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan atau

Peraturan PerunddE-Undangan yang berlalu di dalaur Negara Kesatuan Republik

Indonesia

2L

b.

c.

d.

q



SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN IMMI
Kampus & Sekretariat: Jl. Raya Tanjung Barat No. 11 Jakarta Selatan

Telp. (021)781 7823,781 5142,7829658 Fax. : (021)7815144
E-mail :stieimmi@cbn.net.id Website:www.stima-immi.ac.id

Prsd 4

Sivitas Akademika STIMA IMMI dilaraq :

mengakses, membuang, merusak inforoasi ma&ri atau ploperti orang lain tanpa izin;

mengakses, tapa izin, metryembunyikar atau merusak catatarL filo atau

materi akademik dari perpustakaan dar Unit Pelaksana Teknis lain;

membocortao hal-hal yang be$ifat rahasia;

memakai taopa izin materi, sisteit, vebsite d?diatau perangk t lunak pendidikaq dan

baryedlaku tidak sopan yary beikaitan dengan nonna-noma moral dan

kesusilaan.

Pasal 5

Siyitas Akademika STIMA IMMI mengusahakan secam optimal kegiatan :

terbaik datam bidang penelitian, pendidikan, pengajaran, dan penempan pengetahuan;

menegakk n objektifitas keilmuan dalam melakukan penelitian, pendidikan,

pengajaran dan penerapan pengetahuan pada bidang keahliannya;

berpartisipasi secara aktif mencapai visi dalao menjalakan misi perguruan tinggi; dan

koosisten dan bedaoggung jawab dalam kebebasan akademik.

BAB IV

PERILAXU DALAM KEGIATAI\ NON.AKADEMIK

Prsd 6

Warga STIMA IMMI dilarang :

a. merusak goperti STIMA IMMI;

b. menyalahgunakan atau m€nggunakan propedi STIMA IMMI;

c. menyalahgunakan teknologi, sistem informasi, termasuk data dan iDfomasi

STIMAIMMI.

a-

b.

d.

a.

b.

d.

milik i )Y
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Prs.l7

Warga STIMA IMMI dilarang;

a. melakukan perubahan informasi tertutis yang resmi yang meDimbulkan

ketictakbenamn informasi kepacla Warga STIMA IMMI; dan

b. memberikanketerangan/kesaksianpalsu

c. mqnbuat atau memirkulasikan laporatr atau infomrasi yang tidak benar

mengenai kebakaraq ledakan, kejshatrn araujenis emergensi lainnya

d. melakukan intimidasi dan bentuk lain yang sifahya meoganc& orang lain

e. mengganggu alctivitas dan ketentraman STIMA IMMI

f. Metakukan diskrininasi terhadap orang lain aras das& agama, etnis, gender,

orientasi seksual, orientasi politik dan cacat fisik

SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN IMMI

Pasal S

PERBUATAN KESALAHAN BERAT

Di dalarn Kampus STIMA IMMI, lVarga STIMA IMMI dilarang :

a. memiliki,nenjual dan mengkonsunsi mimrman keras ;

b. memproduksi, menjual, mendistribusika& memiliki dan menggunatan obal-

obatan tErlarang atau narkotik;

c. melakukan atau mencoba untuk metakukan hal-hal

cedeiq

d. membawa senjata tajam, sedata api, atau bentuk lainnya yang dapat membabayak n

orang lail ke dalam kampus;

e. merygun kan bahan beracuo berbahaya secara melanggar peraturan ya[g bertaku;

f. melakukan tindakan asusila dan pelecehan seksual.

yaDg dapat membuat orang lain

(a,1
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BAB V

KETTNTUAN SAI{XSI

P,srl 9

(l) Pelanggaran teftadap ketentuan pada pasal 3, pasal 4, pasal 6, dan pasal 7 di

atas dianaam dengan sanksi berupa :

a. Peringatan pertama yarg berupa surat tertulis yang ditandatangani oleh Humo Capitsl

(HC)

b. Apabila pedngatan pertama sudah dibc.ikaD, dar masih mengulangi perbuaran yang

dilamng sesuai pada ayat (1) diatas, maka akan dibedkan surat peringatan kedua

yang ditandatangani oleh Hunan Capital (HC) dan dapat diikuti dengan sanksi

berupa skorsing pating lama 2 semester s€cara bertuut-turut

c. Apabila surat pedqatan kedua sudah diberikan dan masih juga mengulangi

perbuatan yang dilarang sesuai pada ayat (l) di atas, maka atas usul lfuman Cdpital

(HC) kepada Ketua p€laku akan dicabut kedudukannya sebagai Warga STMA

IMMI dengan sumt keputusan dari Ketua

(2) Terhadap Pelanggaran Pasal 8 maka dikenakan saoksi sebagai berikut :

a. SaDksi pencabutan kedudukan sebagai Warga STMA IMMI dapat la.gsung

dijatulrkan oleh Ketua apabila pelaku tertangkap tangan di lingkungan kampus saat

melakukan pe$uatan kesalahan bent sebagaimana diatur dalam Pasal 8

b. Ketentuan sanksi pada pasal 9 ayat ( 2a ) di atas dapar diikuti dengan denda; dan/abu

kewajiban meugganti semua kerusakan dan atau kemgian yang ditimbulkamya

(3) Pemberian sarksi teftadap kesatahan berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

tidak menghilangkar tanggung jawab Warya STIMA IMMI menurut peraturatr

peruudang-uodangan yang bedaku

0
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Prsd 10

(l) Ketua berwenang untuk langsung menjatuhkan sanksi sebagaimana di maksud dalam

Pasal 9 ayat (2) kepatla Warga STIMA IMMI yang terbuLli bemalah metakukan

p€langgamn Ketetapan ini setelah Bendengar petimbangan Panitia Penyelesaian

Pelanggamn Tata Tertib (P3T2), atau organ STIMA IMMI lainnya sesuai dengan

peraturan yang berlaku; dan/ atau

(2) Ketua berwenang menjatuhkan satu atau lebih jenis sa*si sebagairnana diatur dalam

Pasal 9 keparta pada pelangga[ dar/ atau

(3) Berdasarkar kewenangan yang diberikaa Ketu4 kepada Pembantu Ketua llPembantu

Ketua 2/Pembantu Ketua 3, membedkan tindakan awal, bempa peringatan lisan atau

tutisaq denda kenajiban mengganti semua kerusakan dan alau kerugian yang

ditimbulkannya, alau larangan mengikuti kegiatan akademik dan kegiatan di STIMA

IMMI, sarnbil me mggu keputusan akhir Ketua

SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN IMMI

Pasal 11

PEMBINAAN

(1) Pembinaan tefiadap sivitas akademika dalam menegakkan tata tefib di dalam

kampus dilakukan secara terus menerus melalui upaya sosialisasi, pelatihaa dan

pelaksaoaan harian dalam hubungan keorganisasian.

(2) Penanggung jawab Pembiman di tingkat p€rguruan tinggi untuk s€mua peserta ditlilq

Pegawai dan Tenaga akademik di lingkungen STIMA IMMI adalah Ketua

(3) Penanggung jawab Pembinaan di tiap uoit adalah Kepala Bagian.

q
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BAB I'I

KETENTUAN PENIITIIP

Pasal 13

Ketstapan ini berlaku sejak saat di tetapkan.

Ditetapkan di Jakafta

Pada tanggal : 15 Mei 2013

Ketua STIMA
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Prsal 12

PENGAWASAN

(1) Pengawasan terhadap tata tertib dan kedisiplinan merupakan tanggung jawab

seluruh sivitas akademika

(2) Apabila terdapat dugaan adanya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3,4,6,7 dalt 8

maka semua sivitas akademika dapat membedkan laporan kepada pimpinan baik

melalui lisan mauprm tulisa[ dengan membedtahu tempal kejadian, waktu kejadiarl

dan bentuk pelanggaran

(3) Laporan akan dipelajari dan jika temyala terbukti adanya pelanggaran akan

dilanjutkan kepada sidang Panitia Penyelesaian Pelanggaran Tafa Tetib (P3T2)

(4) Petugs Keamanan Kampus b€rtugas dan bertanggung jaurab lerhadap pengawasan

terjadinya Perbuaian Kesalahan Berat sebagaimana diatur dalam Pasal 8

,h,

Dr. Zulkifli


