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A. Latar Belakang
Mahasiswa Bagian dari Civitas

Akademika dan Masyarakat Ilmiah UPI

Tridarma PT dengan kebebasan
Akademik dan mimbar akademik

UPI Kampus Edukatif, Ilmiah, dan
Religius

Silih Asih, Silih Asah, dan Silih Asuh



Belajar di Peruruan Tinggi
- Jadwal disusun oleh bagian akademik

sesuai SKS dan kondisi ruangan.
- Waktu pembelajaran dihitung dgn SKS 
- Mata kuliah teori: 1 x 50 mnt tatap muka, 

1 x 50 mnt tugas terstruktur dan 1 x 50 
mnt tugas mandiri

- Mata kuliah praktik : 1 x 60 mnt tatap
muka, 1 x 60 mnt tugas terstruktur dan 1 x 
60 mnt tugas mandiri



B. Hak dan Kewajiban Mahasiswa
1. Hak Mahasiswa

• Memperoleh layanan pendidikan

• Memperoleh layanan informasi sesuai
Program Studi

• Menyelesaikan Studi lebih awal

• Memperoleh layanan kesejahteraan

• Ikut serta kegiatan Ormawa



2. Kewajiban Mahasiswa

• Mentaati peraturan yang berlaku

• Memelihara seluruh sarana dan prasarana

• Toleransi terhadap kemajemukan
masyarakat kampus

• Menjaga nama baik dan kehormatan UPI

• Menjunjung tinggi jati diri bangsa



C. Sikap Hidup
Orientasi pada kebermanfaatan sebagai

pengabdian diri pada Tuhan YME

 Bersikap optimis, aktif, kreatif, dan demokratis
terhadap perkembangan IPTEKS

Menjauhkan diri dari sikap rendah diri, arogan, 
apriori pada pendapat orang

 Tidak Pesimistik dalam memandang masa depan

Mengendalikan diri dan tidak mementingkan diri
sendiri



D. Etika Penampilan
 Berpakaian Bersih, Rapih, dan Sopan sesuai sikon, 

Budaya, dan Agama

 Tidak Menggunakan sandal, kaos oblong, dan
pakaian yang kurang sopan dalam kegiatan
akademik

 Tidak berbusana mini, ketat, tembus pandang, 
menggunakan perhiasan, dan mode berlebihan

 Laki-laki tidak diperbolehkan memakai perhiasan
dan berambut panjang



E. Prilaku Bertutur Kata

Hindari bahasa menyindir, melecehkan, dan
menyinggung perasaan

Bertegur sapa dengan bahasa yang sopan, 
wajar dan sesuai masyarakat terpelajar

Berpendapat dengan sikap terbuka, tidak
menghina, memfitnah, dan menantang



F. Perilaku Mobilitas
1. Berkendaraan di kampus

• Kecepatan maksimum 20 km/jam

• Mentaati rambu-rambu lalu lintas

• Memarkir pada tempat yang disediakan

• Tidak menimbulkan polusi suara dan udara

2. Mahasiswa di kampus

• Berjalan di pinggir jalan dan tidak bergerombol

• Tidak berbincang di tengah pintu atau jalan

• Tidak duduk di pintu, tangga, atau jalan



G. Perilaku Umum
 Peduli terhadap ketertiban, kebersihan, dan

keindahan ( K3 )

 Menjunjung ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan

 Tidak melakukan perusakan, corat-coret, dan
mengusik ketenangan

 Berdisiplin dalam sistim perkuliahan, aturan
akademik, dan prosedur administrasi

 Dilarang berjudi, memiliki dan memperjualbelikan
NARKOBA dan bahan peledak



H. Sanksi
1. Tahapan pemberian sanksi

 Teguran lisan

 Teguran tertulis

 Larangan mengikuti kegiatan Ormawa

 Larangan bimbingan Studi

 Larangan mengikuti perkuliahan

 Pemberhentian kuliah sementara

 Diberhentikan secara permanen



2. Prosedur pemberian sanksi

• Diberikan oleh Dosen dan Karyawan

• Diproses oleh Prodi/Jurusan/Fakultas/Universitas

• Sanksi dikeluarkan oleh pimpinan Universiras
berdasarkan laporan dari Prodi/Jurusan/Fakultas/ 
unit-unit lain Universitas

• Sanksi dapat pula direkomendasi oleh Komisi
Disiplin Mahasiswa (PD, Ketua BEM UPI, Bagian
Akademik dan Kemahasiswaan, dan Anggota tidak
tetap)



Selamat Menjadi Warga
FPMIPA UPI


