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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Pengertian 
 

Untuk memperjelas ketentuan yang ada dalam Peraturan Kemahasiswaan ini, 
maka perlu diberikan batasan dan pengertian, sebagai berikut : 
 
(1) HKBP adalah Huria Kristen Batak Protestan; 
(2) UHN adalah Universitas HKBP Nommensen Medan; 
(3) Statuta adalah Peraturan dasar pengelolaan UHN yang digunakan sebagai 

landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UHN. 
(4) Kampus adalah Kampus UHN. 
(5) Rektor adalah Rektor UHN; 
(6) Wakil Rektor adalah Wakil Rektor bidang kemahasiswaan UHN 
(7) Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang 

menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan 
profesi, atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu 
pengetahuan dan teknologi di lingkungan UHN. 

(8) Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan UHN yang berwenang dan 
bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan akademik di tiap-tiap 
Fakultas. 

(9) Wakil Dekan adalah Wakil Dekan bidang kemahasiswaandi lingkungan 
UHN. 

(10) Tata Kelola adalah kegiatan pengelolaan yang mengatur serangkaian 
kegiatan dan keorganisasian kemahasiswaan di lingkungan UHN untuk 
menunjang tercapainya visi dan misi UHN. 

(11) Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UHN, 
yang terdaftar dan aktif pada salah satu Program Studi/Bagian di UHN 
pada tahun akademik berjalan(memilikikartu mahasiswa, KRS dan 
kwitansi uang kuliah) untuk menempuh pendidikan Diploma, Program 
Sarjana, Program Pascasarjana, atau program lainnya yang 
diselenggarakan secara khusus oleh UHN; 

(12) Mahasiswa tidak aktif adalah mahasiswa yang tidak mengisi KRS dan tidak 
membayar uang kuliah atau mahasiswa dengan status cuti kuliah.  

(13) Organisasi Kemahasiswaan adalah organisasi mahasiswa yang resmi dan 
berfungsi sebagai wadah pengembangan kegiatan kemahasiswaan di 
lingkungan UHN yang keberadaannya secara resmi diakui dan disahkan 
oleh Pimpinan UHN atau Fakultas. 

(14) Kegiatan Kemahasiswaan adalah kegiatan yang dirancang dan 
dilaksanakan di luar kegiatan kurikuler yang bertujuan untuk melengkapi 
kegiatan kurikuler dalam mencapai tujuan pembelajaran di UHN dan 
pendidikan nasional. 



Peraturan Kemahasiswaan UHN 
 

2 
 

(15) Unit Kegiatan Mahasiswa yang selanjutnya disebut UKM adalah unit 
kegiatan khusus di tingkat UHN yang mewadahi dan menyalurkan potensi 
dan kreativitas mahasiswa lintas Fakultas dalam bidang penalaran dan 
keilmuan, bakat, minat dan kemampuan, kesejahteraan, dan kepedulian 
sosial yang mencakup olah pikir, olah rasa dan olah raga.  

(16) Pembina adalah Dosen atau pihak lain yang diangkat dan diberhentikan 
Rektor atas usul Wakil Rektor  yang membina dan mengarahkan UKM. 

(17) Larangan adalah suatu ketentuan yang mewajibkan untuk tidak melakukan 
perbuatan-perbuatan yang tidak diperbolehkan menurut Peraturan yang 
berlaku di UHNdan peraturan perundang-undangan yang berlaku;  

(18) Sanksi adalah bentuk tindakan yang dijatuhkan kepada mahasiswa, baik 
secara perorangan/kelompok /organisasi terhadap pelanggaran menurut 
peraturan yang berlaku di UHN dan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku di Negara Republik Indonesia; 

(19) Satpam adalah satuan pengamanan UHN;  
(20) Warga Kampus adalah seluruh mahasiswa aktif, dosen, tenaga 

kependidikan, dan tenaga teknis UHN; 
(21) HMP adalah Himpunan Mahasiswa Program Studi/ Bagian yang disahkan 

dan diangkat oleh Dekan atas usul Ketua Program Studi/Bagian. 
(22) Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas yang diselanjutnya disebut BEMF 

adalah BEMF di tingkat Fakultas yang kepengurusannya diangkat dan 
disahkan oleh Dekan Fakultas. 

(23) DPMF adalah Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas di UHN yang 
diangkat dan disahkan oleh Dekan di UHN; 

(24) BEMU adalah Badan Ekskutif Mahasiswa UHN yang diangkat dan 
disahkanoleh Rektor UHN; 

(25) KPM adalah Komisi Pemilihan Mahasiswa di UHN yang diangkat dan 
disahkan oleh Dekan pada tingkat Fakultas (KPMF) dan Rektor pada 
tingkat Universitas (KPMU) 

(26) DPMU adalah Dewan Perwakilan Mahasiswa UHN yang diangkat dan 
disahkanoleh Rektor UHN; 

(27) Kode Etik Mahasiswa UHN adalah ketentuan yang mengatur tentang etika 
dan perilaku Mahasiswa di lingkungan Kampus serta hubungan antar 
segenap warga Kampus sesuai dengan kedudukan, hak dan kewajibannya 
masing-masing dalam peran sertanya menciptakan suasana kehidupan 
Kampus yang kondusif, harmonis, tertib, aman dan dinamis; 

(28) Beasiswa adalah bantuan pendidikan yang diberikan kepada Mahasiswa 
Aktif; 

(29) Tertib lalulintas Kampus adalah mematuhi dan menjalankan semua 
ketentuan yang ditetapkan yang berkaitan dengan lalulintas dan 
perparkiran kendaraan di dalam Kampus 

(30) Bimbingan dan Konseling adalah layanan konsultasi, yang berorientasi 
kepada pembinaan kesejahteraan dalam masalah-masalah psikologis untuk 
mendukung dan meningkatkan prestasi akademik Mahasiswa UHN; 
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(31)  Dana kemahasiswaan adalah program bantuan dana kepada Mahasiswa 
baik secara perorangan maupun kelompok/organisasi sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku; 

(32)  Organisasi Mahasiswa adalah wadah pembinaan sikap dan kepribadian 
serta menanamkan nilai-nilai luhur dalam diri Mahasiswa. Sifat organisasi 
dapat berupa organisasi keilmuan, keprofesian, olah raga, seni dan budaya, 
pengembangan penalaran dan kemasyarakatan; 

(33)  Kegiatan Mahasiswa UHN adalah kegiatan perorangan atau 
kelompok/organisasi Mahasiswa yang dilaksanakan dalam rangka 
pendidikan dan pengembangan diri sebagai Mahasiswa UHN 

(34) Minuman keras adalah segala jenis minuman yang mengandung alkohol 
seperti diatur dalam keputusan Menteri Kesehatan RI; 

(35)  Narkotika adalah zat atau obat baik yang berasal dari tanaman maupun 
bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat 
menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, 
mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan 
ketergantungan (Menurut Undang-undang RINomor 35 Tahun 2009 
tentang Narkotika); 

(36)  Psikotrapika ialah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis, bukan 
narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada 
susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas 
mental dan perilaku (Menurut Undang-undang R.I Nomor 5 Tahun 1997 
tentang Psikotrapika); 

(37) Judi adalah permainan untung-untungan yang menggunakan alat bantu 
baik secara langsung maupun tidak langsung untuk digunakan sebagai 
media taruhan dengan uang atau barang lainnya yang mempunyai nilai 
atau harga dan dapat mengakibatkan kerugian atau keuntungan salah satu 
pihak, dan dapat mengganggu ketertiban kampus; 

(38) Senjata adalah segala jenis alat yang dapat membahayakan atau 
menewaskan jika digunakan seperti diatur dalam undang-undang; 

(39) Bahan peledak adalah bahan atau zat yang berbentuk padat, cair, gas, atau 
campurannya yang apabila dikenai atau terkena suatu aksi berupa panas, 
benturan atau gesekan akan berubah secara kimiawi dalam waktu yang 
sangat singkat disertai dengan efek panas dan tekanan yang tinggi 
termasuk bahan peledak yang digunakan untuk keperluan industri maupun 
militer; 

(40) Tindakan/perbuatan pelecehan dan pelanggaran seksual adalah sebagai 
berikut: 

a. Berperilaku menyentuh bagian fisik yang vital, atau mengucapkan 
kata-kata tidak senonoh, sehingga dapat menimbulkan rasa tidak 
senang; 

b. Memperkosa, melakukan perbuatan asusila, yang dapat menimbulkan 
perasaan tidak senang, sakit (fisik dan mental) serta terganggunya 
perasaan dan kehormatan bagi mereka yang terkena perbuatan dan 
tindakan tersebut atau selanjutnya disebut korban; 



Peraturan Kemahasiswaan UHN 
 

4 
 

(41) Hewan adalah mahluk hidup selain manusia, dan tumbuhan baik hidup 
secara liar maupun peliharaan; 

(42) Penghargaan adalah suatu bentuk perlakuan, pemberian atau kepedulian 
UHN kepada Mahasiswa (sebagai perorangan, kelompok atau organisasi) 
yang dinilai telah menunjukkan suatu prestasi yang dapat meningkatkan 
nama baik UHN di masyarakat; 

(43) Sanksi adalah suatu tindakan yang diberikan kepada Mahasiswa baik 
secara perorangan, kelompok/organisasi kemahasiswaan di dalam 
kampus, yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap aturan yang 
berlaku di UHN; 

 
 

Pasal 2 
Ruang Lingkup 

 
 Peraturan Kemahasiswaan UHN berlaku secara sepenuhnya didalam 

maupun diluar lingkungan Kampus sepanjang menyangkut nama baik 
UHNbaik terlibat secara langsung ataupun tidak langsung. 

 
 
 

BAB II 
MAHASISWA UHN SEBAGAI ANGGOTA MASYARAKAT KAMPUS 

 
Pasal 3 

Keberadaan Mahasiswa UHN 
 

(1)  Mahasiswa UHN sebagai  individu dalam  kehidupan masyarakat Kampus, 
harus saling menghormati satu sama lain, saling menjaga hak dan 
kewajiban individu, serta menjunjung tinggi aturan peraturan yang berlaku 
di UHN; 

(2)  Mahasiswa UHN harus melaksanakan hak dan kewajibannya dengan jujur 
dan bertanggungjawab; 

 
 

Pasal 4 
Perilaku dalam Kehidupan Kampus 

 
(1) Mahasiswa harus mempunyai kepedulian dan kepekaan terhadap 

kehidupan sivitas akademik UHN; 
(2) Mahasiswa harus ikut memelihara keamanan dan ketertiban, kebersamaan  

dan kebersihan fasilitas umum serta ruang publik di dalam kampus; 
(3)  Mahasiswa harus bersikap sopan dan santun menghormati Pimpinan 

Universitas/Fakultas/Program studi/bagian, Dosen, Tenaga Kependidikan, 
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Tenaga Teknis, Satuan Pengamanan, sesama Mahasiswa serta tamu yang 
datang ke Kampus; 

(4)  Mahasiswa harus berpenampilan dan berpakaian rapi, sopan dan pantas 
sesuai norma harkat dan martabat kepribadian bangsa Indonesia maupun 
sebagai insan akademik yang datang ke Kampus dengan tujuan belajar 
serta mematangkan sikap, watak/karakter dan kepribadian. 

 
 
 

BAB III 
HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA 

 
Pasal 5 

Hak Mahasiswa 
 
(1)  Setiap mahasiswa mempunyai hak yang sama di UHN, yaitu :. 

a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggungjawab untuk 
menuntut serta mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang 
berlaku dalam lingkungan universitas; 

b. Memperoleh pengajaran, bimbingan dan atau konseling bidang 
akademik dan non akademik sesuai dengan minat, bakat, kegunaan 
serta kemampuan; 

c. Memanfaatkan sumber daya perguruan tinggi secara langsung 
dan/atau melalui perwakilan kemahasiswaan sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku; 

d. Mendapat bimbingan dari dosen, yang bertanggungjawab atas 
program pendidikan yang diikuti dalam rangka menyelesaikan studi; 

e. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program 
pendidikan yang diikuti dan hasil belajarnya; 

f. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai 
dengan persyaratan yang berlaku; 

g. Pindah ke program pendidikan lain, bilamana memenuhi persyaratan 
penerimaan mahasiswa pada program pendidikan yang hendak 
dimasuki; 

h. Memanfaatkan sumber daya Universitas melalui perwakilan 
Organisasi Kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur 
kesejahteraan mahasiswa, minat serta tata kehidupan bermasyarakat; 

i. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan; 
j. Ikut serta dalam Organisasi Mahasiswa dilingkungan Universitas, 

Fakultas, Program Studi/Bagian sesuai dengan syarat-syarat yang 
berlaku di UHN; 

k. Memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang disabilitas 
sesuai dengan kemampuan Universitas; 
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Pasal 6 
Kewajiban Mahasiswa 

 
(1)  Setiap mahasiswa mempunyai kewajiban yang sama di UHN. 
(2)  Mahasiswa berkewajiban : 

a. Menjunjung tinggi budaya Bangsa; 
b. Menjaga kewibawaan dan nama baik universitas; 
c. Mematuhi semua Peraturan yang berlaku di Universitas, Fakultas, 

Program Studi/Bagian dan satuan-satuan pelaksanaan pendidikan 
lainnya serta peraturan lainnya yang berlaku; 

d. Menghargai ilmu pengetahuan teknologi dan/atau kesenian; 
e. Menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan yang ditetapkan; 
f.  Bersikap sopan dan santun serta menjunjung  tinggi nilai–nilai moral, 

sosial dan budaya; 
g. Bersikap hormat kepada para pemimpin Universitas/ Fakultas/ 

Program Studi/Bagian, para Tenaga Pengajar, Tenaga Kependidikan 
dan Tenaga Penunjang Umum; 

h. Saling menghormati dan menghargai sesama Mahasiswa dalam 
suasana kekeluargaan serta tidak mengganggu proses belajar-
mengajar; 

i. Memelihara sarana-prasarana, kebersihan, keamanan dan ketertiban 
Kampus; 

j. Mencegah terjadinya pelanggaran, gangguan keamanan dan ketertiban 
Kampus; 

k. Berpakaian sopan dan rapi serta bersih dalam mengikuti semua 
kegiatan Universitas. 

l. Mencegah danatau melarang penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika 
dan sejenisnya di Lingkungan Kampus. 

(3)  Seluruh Mahasiswa UHN Medan diwajibkan tertib berlalulintas dan parkir 
di dalam kampus untuk menjaga kelancaran, ketertiban dan ketenangan 
kegiatan belajar mengajar. 

(4)  Mahasiswa wajib mengikuti test Narkoba yang dilakukan pihak universitas 
baik secara random (acak) maupun secara keseluruhan di dalam maupun 
diluar kampus. Dalam hal ini pihak Universitas dapat melakukannya 
sendiri maupun bekerjasama dengan pihak lain.    

(5)  Mahasiswa wajib mengikuti tes narkorba pada saat diduga atau dicurigai 
telah mengkonsumsi narkoba di dalam lingkungan kampus.  

(6) Mahasiswa wajib mematuhi dan menghargai satuan pengamanan (satpam) 
yang sedang bertugas di UHN. 
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BAB IV 
KODE ETIK MAHASISWA DAN TATA TERTIB KAMPUS 

 
Pasal 7 

Kode Etik Mahasiswa 
 

(1) Mahasiswa, sebagai anggota masyarakat kampus, agar berperilaku sesuai 
dengan kode etik mahasiswa UHN. 

(2) Kode Etik Mahasiswa wajib ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh 
Mahasiswa UHN, sehingga tercipta kehidupan Kampus yang harmonis, 
tertib, aman dan dinamis dalam pengertian : 

a. Harmonis : Kehidupan yang serasi dan seimbang antara segenap 
warga Kampus dan Pimpinan ditingkat Universitas, 
Fakultas, Program Studi/Bagian  sesuai dengan tugas dan 
fungsinya masing-masing, dengan mengadakan interaksi 
yang baik melalui sikap saling hormat menghormati serta 
saling asih, asah, asuh; 

b. Tertib  : Segenap mahasiswa senantiasa mematuhi peraturan-
peraturan yang berlaku dilingkungan UHN dan 
melaksanakannya dengan disiplin yang kuat serta penuh 
tanggungjawab sesuai dengan prosedur yang berlaku; 

c. Aman : Seluruh unsur Sivitas Akademika dengan tenang dan 
terlindungi dalam menjalankan perannya masing-masing 
tanpa sesuatu hambatan; 

d. Dinamis  : Keaktifan segenap mahasiswa UHN dalam 
mengembangkan kreasi dan prestasi yang meningkatkan 
pengetahuan dan ketrampilan sebagai kebanggaan 
almamater, serta tanggap terhadap kehidupan di luar 
Kampus maupun kemajuan ilmu pengetahuan dan 
teknologi serta tuntutan perkembangan jaman; 

(3) Kode Etik Mahasiswa dalam pelaksanaannya tetap mengindahkan dan 
berdasarkan pada norma-norma yang berlaku umum di masyarakat.  

(4) Kode etik mahasiswa UHN ditetapkan melalui surat keputusan Rektor 
 
 
 

Pasal 8 
Tata Tertib Kampus 

 
(1) Kegiatan rutin atau keberadaan Mahasiswa di dalam Kampus untuk hari 

Senin s/d Jumat hanya dapat berlangsung mulai pukul 07.15 Wib sampai 
dengan pukul 21.00 Wib, dan untuk hari Sabtu mulai pukul 07.15 Wib 
sampai dengan pukul 18.00 wib; 
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(2) Kegiatan rutin atau keberadaan Mahasiswa di dalam Kampus di luar 
ketentuan ayat (1) di atas, harus mendapat ijin/rekomendasi tertulis dari 
Rektor atau wakil Rektor UHN yang ditunjuk dan berwenang untuk itu; 

(3) Kegiatan di luar kegiatan akademik dan kemahasiswaan di Kampus hanya 
dapat diselenggarakan atas seijin Rektor UHN atau Pejabat yang dihunjuk 
untuk itu; 

(4) Kegiatan pada ayat (3) di atas harus memenuhi ketentuan yang diatur oleh 
wakil Rektor atau Pejabat UHN yang ditunjuk dan berwenang untuk itu; 

(5) Semua kegiatan di dalam Kampus yang dilaksanakan di luar waktu yang 
telah ditentukan seperti ketentuan tersebut di atas atau pada hari libur dan 
hari besar harus seijin Rektor atau wakil Rektor UHN yang ditunjuk dan 
berwenang untuk itu; 

(7) Pemasangan poster, spanduk, umbul-umbul dan sejenisnya serta 
penyebaran pamflet, selebaran, brosur, leaflet dan sejenisnya yang 
menggunakan fasilitas UHN harus seijin Rektor atau Pejabat UHN yang 
ditunjuk dan berwenang untuk itu; 

(8) Poster, spanduk, umbul-umbul dan sejenisnya di dalam kampus baik itu 
dari pihak sponsor dan ataupun dari pihak manapun tidak diperkenankan 
mempromosikan atau mencantumkan produk  minuman keras atau rokok; 

(9) Pemasangan poster, spanduk, umbul-umbul dan sejenisnya hanya boleh 
dilakukan pada tempat-tempat yang telah ditentukan; 

(10) Organisasi profesi yang berhubungan dengan akademik dan ikatan alumni 
UHN dapat memiliki sekretariat/komisariat di dalam Kampus dengan 
seijin Rektor.   

(11)  Tertib lalulintas Kampus diatur sebagai berikut : 
a. Seluruh kenderaan diharuskan diparkir pada tempat-tempat yang 

telah ditentukan khusus untuk itu; 
b. Seluruh warga Kampus maupun tamu wajib mematuhi petunjuk-

petunjuk atau tanda-tanda dilarang parkir pada tempat-tempat yang 
telah ditentukan; 

c. Setiap warga Kampus dilarang mengebut dan atau mengendarai 
kenderaan secara ugal-ugalan di lingkungan Kampus; 

d. Setiap warga Kampus dilarang membuat kebisingan melalui suara 
knalpot kenderaannya;  

e. Barang bawaan termasuk helm pada kenderaan merupakan 
tanggungjawab pemilik kenderaan; 

f. Ketentuan tanda masuk kenderaan/parkir diatur tersendiri. 
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BAB V 
LAYANAN MAHASISWA 

 
Pasal 9 

Asas Layanan 
 
(1)  UHN menyediakan layanan terhadap Mahasiswa dengan tujuan untuk 

mendukung proses pendidikan demi terwujudnya visi misi UHN; 
(2)  Layanan Mahasiswa dapat diberikan kepada perseorangan maupun 

kelompok, untuk mendukung proses pembelajaran, pengembangan bakat, 
minat dan karir Mahasiswa. 

 
 

Pasal 10 
Jenis Layanan 

 
(1)  Jenis layanan yang disediakan oleh UHN adalah : 

a. Layanan Akademik; 
b. Beasiswa 
c. Bimbingan dan Konseling; 
d. Penempatan Tenaga Kerja  melalui Pusat Karir UHN 
e. Perawatan Kesehatan Mahasiswa melalui Klinik Mahasiswa; 
f.     Bantuan Dana Kemahasiswaan; 
g. Asrama Mahasiswa; 
h. Bantuan Pelayanan Hukum melalui Biro Bantuan Hukum; 
i. Layanan kerohanian melalui kebaktian. 
j. Internet/wifi/web UHN  
k. Sistem Informasi Akademik  
l. Kantin mahasiswa 

  
 

Pasal 11 
Persyaratan Layanan 

 
(1) Layanan Mahasiswa (Pasal 10. butir a sampai dengan k) diberikan kepada 

organisasi dan atau Mahasiswa yang terdaftar  aktif serta tidak sedang 
menjalani sanksi; 

(2) Pelayanan Mahasiswa (perorangan/kelompok maupun organisasi) 
diberikan apabila telah memenuhi  persyaratan yang telah ditentukan. 
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Pasal  12 
B e a s i s w a 

 
(1) Beasiswa yang diberikan kepada Mahasiswa  dapat bersifat mengikat atau 

tidak mengikat 
(2) Beasiswa diberikan dengan tujuan sebagai berikut: 

a.  Membantu biaya studi dan/atau biaya hidup Mahasiswa; 
b.  Mendorong prestasi studi Mahasiswa; 
c.  Menumbuhkan motivasi terhadap mahasiswa lainnya di lingkungan 

UHN; 
(3) Penerima beasiswa berkewajiban : 

a.  Menunjukkan perilaku yang baik dan mentaati tata tertib yang berlaku 
di UHN; 

b.  Belajar dan berusaha meningkatkan prestasi dengan IPK minimal 3,5; 
c.  Menyampaikan laporan kemajuan studi setiap akhir semester kepada 

Rektor melalui Dekan; 
(4)  Beasiswa dapat dihentikan apabila : 

a. Telah lulusdari UHN; 
b.  Diberhentikan sebagai Mahasiswa UHN; 
c. Pindah dari UHN; 
d. Terbukti melakukan pemalsuan data ketika mengajukan permohonan 

beasiswa; 
e.    Melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku di UHN 
f.  Mendapat skorsing (penghentian sementara sebagai mahasiswa) 
g.  Tidak memenuhi syarat IPK minimal 

(5)  Ketentuan dan mekanisme untuk memperoleh beasiswa diatur melalui 
Surat Keputusan Rektor  

 
 

Pasal 13 
Bimbingan dan Konseling 

 
(1) Pembimbing dan Konselordalam menjalankan tugasnya dapat dibantu oleh 

dosen wali Mahasiswa, psikolog, psikiater, dokter atau tokoh agama sesuai 
dengan kebutuhan; 

(2) Ruang lingkup Bimbingan dan Konseling adalah : 
a. Memberikan bimbingan dan pembinaan kepada Mahasiswa  dalam 

mengatasi permasalahan baik pribadi maupun kelompok, khususnya 
masalah yang bersifat nonakademis (psikologis) yang tidak dapat 
diatasi oleh dirinya sendiri; 

b. Bila diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan psikologis bagi 
Mahasiswa, baik secara perorangan maupun kelompok; 

c. Memberikan rekomendasi/referensi bagi Mahasiswa untuk 
membantu memperoleh pemecahan masalah yang dihadapi; 
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d. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Bimbingan dan Konseling 
di UHN; 

(3) Jenis Layanan Psikologis Mahasiswa yang diberikan dengan Bimbingan dan 
Konseling dapat berupa : 

a.  Pemeriksaan Psikologis; 
b.  Analisa perilaku Mahasiswa secara kelompok; 
c. Konsultasi yang jika diperlukan dapat melibatkan orang tua 

Mahasiswa, psikolog, profesi terkait dan tokoh agama sesuai dengan 
keperluan; 

d. Pelatihan bagi Mahasiswa dalam rangka mengembangkan karakter. 
(4) Ketentuan dan mekanisme untuk memperoleh layanan bimbingan dan 

konseling diatur melalui Surat Keputusan Rektor. 
 
 
 

Pasal 14 
Pusat Karir 

 
 Pusat Karir UHN menjalin hubungan dengan masyarakat, pemerintah dan 

industri untuk membuka dan memperbesar peluang kesempatan: 
a. Kerja bagi lulusan UHN; 
b. Kerja Magang; 
c. Kuliah Praktek/magang; 
d. Berlatih Kewirausahaan; 

 
 
 

Pasal 15 
Bantuan Pelayanan Kesehatan Mahasiswa 

 
(1) Bantuan pelayanan kesehatan Mahasiswa dilakukan melalui Klinik 

Mahasiswa yang dikelola oleh UHN; 
(2) Bantuan pelayanan kesehatan Mahasiswa diberikan sebagai usaha 

peningkatan kesejahteraan Mahasiswa yang dititik beratkan kepada 
bantuan pengobatan Mahasiswa yang mengalami sakit; 

(3)  Melakukan tindakan medis sebagai pertolongan pertama bagi Mahasiswa 
yang mengalami kecelakaan, sakit mendadak, atauluka-luka ketika berada 
di dalam Kampus. 
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Pasal 16 
Asrama Mahasiswa 

 
(1)  Asrama Mahasiswa bertujuan membantu Mahasiswa dalam hal 

pemondokan khususnya Mahasiswa yang berasal dari luar daerah; 
(2) Ketentuan tentang Mahasiswa yang diperbolehkan untuk tinggal di asrama 

Mahasiswa diatur tersendiri melalui Surat Keputusan Rektor; 
(3) Tata tertib di Asrama mahasiswa diatur tersendiri.  
 
 
 

Pasal 17 
Dana Kemahasiswaan 

 
(1) Prosedur  pemberian bantuan dana kemahasiswaan diatur dengan 

ketentuan tersendiri; 
(2) Setiap penerima dana wajib memberikan laporan pertanggungjawaban 

(LPJ) atas penggunaan dana yang diperoleh baik yang berasal dari dalam 
maupun dari luar UHN (donatur, sponsor, dan lain-lain)  kepada Rektor 
melalui Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dalam tempo selambat-
lambatnya 2 (dua) minggu setelah kegiatan tersebut berlangsung. 

(3)   Apabila laporan pertanggungjawaban dana tidak diberikan, maka dana 
kemahasiswaan berikutnya tidak akan diberikan. 

 
 
 

Pasal 18 
Komisi Disiplin Mahasiswa 

(KDM) 
 

 (1) Untuk menangani pelanggaran terhadap peraturan kemahasiswaan, bila 
diperlukan dapat dibentuk Komisi Disiplin Mahasiswa, sebagai suatu 
badan nonstruktural di Tingkat Universitas, Fakultas dan Program 
Studi/Bagiandi dalam lingkup UHN. 

(2) KDM adalah Komisi yang bertujuan untuk menangani pelanggaran yang 
dilakukan mahasiswa selama melaksanakan proses pendidikan di UHN 

(3) KDM memberikan pertimbangan keadilan terhadap setiap kasus 
(kurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler) yang diajukan maupun yang 
tidak diajukan oleh Mahasiswa, Dosen, tenaga kependidikan, tenaga teknis 
secara perorangan maupun secara kelompok/organisasi; 

(4) Pengangkatan Komisi Disiplin Mahasiswa sebagai berikut: 
a. Tingkat Universitas diangkat oleh Rektor, dan bertanggung jawab 

kepada Rektor melalui Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan. 
b. Tingkat Fakultas, diangkat oleh Dekan dan bertanggung jawab kepada 

Dekan melalui Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan. 
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c. Tingkat Program Studi/Bagian diangkat oleh Dekan atas usul Ketua 
Program Studi/bagian dan bertanggung jawab kepada Dekan melalui 
Ketua Program Studi/Bagian. 

(5) KDM bertugas melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran peraturan 
kemahasiswaan, yang dapat merugikan/mencemarkan nama baik UHN,  
yang terjadi di dalam maupun di luar kampus. 

 
 

Pasal 19 
 

(1) KDM  terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Anggota; 
(2) Anggota KDM terdiri dari perwakilan, yaitu : perwakilan Fungsionaris 

Universitas/Fakultas/Program Studi / Bagian,perwakilan yang kompeten 
dalam bidang Tata Tertib Kampus dan anggota; 

 
(3) Anggota dapat ditambah dari : 

a. Perwakilan Dosen dari Program Studi/Bagian Fakultas terkait; 
b. Orang-orang yang kompeten dibidang persoalan terkait; 
 
 

Pasal 20 
 

(1) KDM menerima laporan atau pengaduan secara tertulis dari: 
a. Pejabat atau petugas yang berwenang atau anggota sivitas akademika 

lainnya mengenai terjadinya pelanggaran terhadap peraturan, tata 
tertib atau norma yang berlaku di UHN; 

b. Mahasiswa yang merasa dirinya telah dirugikan nama baiknya secara 
moral maupun finansial; 

(2) Setelah menerima laporan pengaduan, KDM melakukan pemeriksaan 
penelitian dan evaluasi terhadap laporan tersebut pada ayat (1) di atas, 
membuat Berita Acara Pemeriksaan untuk membuktikan apakah laporan 
tersebut perlu diproses lebih lanjut atau tidak; 

(3) Bila pemeriksaan berlanjut, dapat memanggil yang bersangkutan dan yang 
terkait dalam pelanggaran untuk memperoleh data dan informasi 
mengenai pelanggaran dimaksud; 

(4) KDM dapat memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang 
berupa sanksi dan jenis sanki bagi mahasiswa yang dinyatakan bersalah 

(5)   Sebelum KDM menyatakan bersalah atau tidak yang bersangkutan maka 
kepadanya diberi hak untuk membela diri dan apabila dalam tempo lima 
hari  kerja tidak mengajukan haknya maka pembelaan diri yang 
bersangkutan dianggap gugur. 

(6) Untuk jenis pelanggaran berat (pemberhentian sebagai mahasiswa secara 
permanen dengan hormat atau tidak hormat, skorsing, penghentian 
beasiswa, dll)  Komisi disiplin tingkat Program Studi/Bagian mengusulkan 
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sanksi yang akan diberikan ketingkat Fakultas dan selanjutnya diusulkan 
ke tingkat Universitas;  

(7) Dalam keadaan tertentu Komisi Disiplin Tingkat Universitas dapat 
mengusulkan sanksi Mahasiswa  kepada Rektor tanpa adanya usulan dari 
Fakultas 

(8)  Pengambilan keputusan sanksi dilakukan oleh Rektor setelah 
mempertimbangkan rekomendasi dari KDM; 

(9) Dalam keadaan tertentu Rektor dapat memberikan sanksi kepada 
Mahasiswa tanpa adanya usulan Komisi Disiplin tingkat 
Univesitas/Fakultas/Program Studi/Bagian. Dalam hal ini Rektor dapat 
juga membentuk Tim Pencari Fakta dan mengambil keputusan atas 
rekomendasi Tim Pencari Fakta tersebut tentang sanksi tanpa 
rekomendasi dari KDM. 

 
 
 

BAB VI 
ORGANISASI MAHASISWA 

 
 

Pasal 21 
 Asas  dan Jenis Organisasi Mahasiswa 

 
1. Asas Organisasi kemahasiswa ini adalah  

a. Tidak menginduk pada organisasi masyarakat, organisasi sosial atau 
organisasi politik manapun 

b. Terbuka,  
c. Tidak diskriminatif,  
d. Nirlaba,  
e. Mandiri,  
f. Adil,  
g. Kekeluargaan,  
h. Efektif, efisien  
i. Transparan 

2. Jenis Organisasi kemahasiswaan adalah semua organisasi kemahasiswaan 
yang mempunyai kegiatan kokurikuler dan ekstakurikkuler yang tidak 
bertentangan dengan peraturan yang berlaku di UHN  

3. Peraturan Organisasi Mahasiswa (AD/ART) UHN tidak bertentangan dengan 
peraturan yang berlaku umum di Negara Republik Indonesia dan statuta serta 
peraturan lainnya yang berlaku di UHN. 

4. AD/ART seperti yang disebut pada ayat 3 di atas harus disetujui oleh Rektor 
melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan pada tingkat Univertsitas dan 
Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan pada tingkat 
Fakultas/Program Studi/Bagian.  
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Pasal 22 
Kegiatan 

 
1. Kegiatan kokurikuler yang sifatnya penalaran keprofesian dan keilmuan 

sesuai dengan  program studi 
2. Kegiatan ekstrakurikuler adalah berupa kegiatan berdasarkan bakat, minat 

dan penalaran mahasiswa; 
3. Organisasi  Mahasiswa di UHNtidak menginduk pada organisasi masyarakat, 

organisasi sosial atau organisasi politik mana pun; 
 
 
 

Pasal 23 
Kegiatan dan Kedudukan Organisasi Mahasiswa di UHN 

 
(1) Kegiatan organisasi Mahasiswa di UHN adalah wahana pembelajaran dan 

latihan kepemimpinan, manajerial, serta kerjasama sebagai upaya 
memperkuat jati diri; 

(2) Organisasi Mahasiswa tingkat Universitas adalah organisasi yang 
kegiatannya berada di bawah koordinasi Universitas; 

(3) Organisasi Mahasiswa tingkat Fakultas adalah organisasi yang kegiatannya 
berada di bawah koordinasi Fakultas; 

(4) Organisasi Mahasiswa tingkat Program Studi/Bagian  adalah organisasi 
yang kegiatannya berada di bawah koordinasi Program Studi/Bagian; 

(5) Organisasi Mahasiswa di luar Fakultas dan Jurusan/Bagian/Program Studi 
yang anggotanya berasal dari Mahasiswa lintas Fakultas adalah organisasi 
yang berada dibawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan; 

(6) Untuk menjalankan fungsi representatif dan koordinatif Mahasiswa di 
tingkat Universitas, DPM  dan BEM berkoordinasi dengan Rektor melalui 
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan. 

(7) Untuk menjalankan fungsi representatif dan koordinatif Mahasiswa di 
tingkat Faklutas, DPMF  dan BEMF berkoordinasi dengan Dekan melalui 
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan. 

(8) Untuk menjalankan fungsi representatif dan koordinatif Mahasiswa di 
tingkat Program Studi, HMP berkoordinasi dengan Ketua Program 
Studi/Bagian; 

(9) Seluruh kegiatan Organisasi Mahasiswa didalam kampus harus mendapat 
persetujuan dari Ketua Program Studi/Bagian untuk tingkat Program 
Studi/bagian, Dekan untuk tingkat Fakultas, dan Rektor untuk tingkat 
Universitas, sedangkan untuk kegiatan Organisasi Mahasiswa di luar 
kampus harus mendapat ijin atau persetujuan dari Rektor dengan 
prosedur sebagai berikut : 

a. Kegiatan organisasi tingkat Program Studi/bagian diusulkan oleh 
Ketua Program Studi/Bagian ke Dekan untuk diusulkan kepada 
Rektor 
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b. Kegiatan organisasi tingkat Fakultas diusulkan oleh Dekan kepada 
Rektor 

c. Kegiatan organisasi tingkat Universitas diusulkan oleh Wakil 
Rektor bidang kemahasiswaan kepada Rektor 

 
 
 

Pasal 24 
Keabsahan Organisasi Mahasiswa 

 
(1) Organisasi Mahasiswa tingkat Fakultas/Program Studi/Bagian di UHN 

diakui secara sah, setelah terdaftar dan disetujui secara resmi di 
Fakultas/Program Studi/Bagianyang ditetapkan melalui  Surat Keputusan 
Dekan (SK wajib disampaikan kepada Rektor melalui Wakil Rektor bidang 
kemahasiswaan);  

(2) Organisasi Mahasiswa tingkat Universitas yang keanggotaannya adalah 
Mahasiswa lintas Fakultas diakui secara sah, setelah terdaftar dan disetujui 
secara resmi melalui ketetapan Surat Keputusan Rektor. 

 
 
 

Pasal 25 
Kepengurusan dan Keanggotaan Organisasi 

 
(1) Pengurus organisasi pada setiap organisasi kemahasiswaan sekurang-

kurangnya terdiri atas ketua umum, sekretaris, dan anggota pengurus; 
(2) Pengurus organisasi ditetapkan melalui pemilihan yang tatacara dan 

mekanismenya ditentukan oleh mahasiswa dalam organisasi 
kemahasiswaan itu sendiri; 

(3) Khusus untuk Organisasi BEMF dan BEMU, pemilihan (termasuk tatacara 
dan mekanisme) Pengurus dilakukan oleh Komisi Pemilihan Mahasiswa 
(KPM);   

(4) Masa bakti pengurus organisasi kemahasiswaan maksimal 1 (satu) tahun  
dan khusus untuk ketua umum tidak dapat dipilih kembali untuk periode 
berikutnya; 

(5) Untuk kepengurusan organisasi tingkat Universitas yang sudah dipilih 
pada ayat (2) atau (3) di atas diajukan kepada Rektor melalui Wakil Rektor 
bidang kemahasiswaan untuk ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor, 
untuk kepengurusan organisasi tingkat Fakultas diajukan kepada Dekan 
melalui Wakil Dekan bidang kemahasiswaan untuk ditetapkan melalui 
Surat Keputusan Dekan, dan untuk tingkat Program Studi/bagian melalui 
Ketua Program Studi/Bagian untuk diusulkan dan ditetapkan oleh Dekan; 

(6) Syarat untuk menjadi anggota atau pengurus organisasi Mahasiswa UHN 
adalah : 
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a. Terdaftar aktif pada semester berjalan dibuktikan dengan KRS, 
kwitansi uang kuliah 

b. Tidak pernah atau sedang menjalani sanksi dari 
Universitas/Fakultas/Program Studi/Bagian 

c. Khusus untuk ketua, sekretaris dan bendahara maksimum duduk 
pada semester 6 (enam) pada saat diangkat 

d. Khusus untuk ketua Indeks Prestasinya minimal 3.50. 
e. Khusus Ketua, Sekretaris, dan Bendahara harus membuat dan 

menyerahkan surat pernyataan bebas narkoba yang ditandatangani 
di atas kertas bermaterai 6000 rupiah 

(7) Bila pengurus mendapat sanksi atau hukuman dari Universitas /Fakultas/ 
Program Studi/Bagian, maka harus digantikan dengan anggota yang lain 
dengan persetujuan pimpinan Program Studi/ 
Bagian/Fakultas/Universitas. 

(8) Mahasiswa yang duduk dalam kepengurusan organisasi ekstra Universitas 
(Ormas, Partai, LSM, OKP, dll.) tidak dibenarkan duduk dalam 
kepengurusan organisasi kemahasiswaan di UHN; 

(9) Mahasiswa tidak dibenarkan duduk sekaligus di dalam dua kepengurusan 
(ketua, sekretaris, bendahara) organisasi kemahasiswaan di UHN; 

(10) Kegiatan organisasi kemahasiswaan di UHN ditentukan oleh anggota dalam 
organisasi yang bersangkutan; 

(11) Setiap organisasi kemahasiswaan boleh memilih pembimbing atau 
pembina dengan persetujuan Wakil Rektor bidang kemahasiswaan untuk 
tingkat Universitas, persetujuan Dekan untuk tingkat Fakultas, dan 
persetujuan Ketua Program Studi/Bagian untuk tingkat Program 
Studi/Bagian; 

(12) Pembimbing atau pembina yang dimaksud pada ayat (11) di atas dapat 
diangkat dari staf akademik (dosen) atau pegawai non akademik di 
lingkungan UHN. 

(13) Khusus pembina untuk Unit Kegiatan Mahasiswa tingkat Universitas yang 
anggotanya mahasiswa lintas Fakultas dapat diangkat dari luar Universitas 
dengan persetujuan Rektor.  

 
 

 
Pasal 26 

Hak dan kewajiban Organisasi Mahasiswa 
 

1. Hak organisasi mahasiswa adalah 
a. Organisasi Mahasiswa akan memperoleh pelayanan dan ijin menggunakan 

fasilitas UHN sesuai dengan ketentuan penggunaan fasilitas UHN yang 
berlaku; 

b. Organisasi Mahasiswa akan memperoleh bantuan dana kemahasiswaan 
sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan melalui kebijakan dan anggaran 
UHN; 
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2. Kewajiban organisasi mahasiswa adalah: 
a. Organisasi Mahasiswa wajib mematuhi ketentuan dan peraturan yang 

berlaku di UHN. 
b. Organisasi Mahasiswa wajib melaksanakan kegiatan secara bersungguh-

sungguh dan bertanggungjawab serta bermanfaat bagi Mahasiswa, baik 
perorangan maupun kelompok/organisasinya serta bermanfaat bagi 
peningkatan akreditasi di UHN; 

c. Organisasi Mahasiswa wajib mendukung suasana dan proses pembelajaran 
yang menunjang keberhasilan proses pendidikan; 

d. Organisasi Mahasiswa wajib menjaga dan menegakkan nama baik serta 
wibawa UHN; 

e. Organisasi Mahasiswa wajib memberikan laporan kegiatan secara tertulis 
kepada Rektor untuk tingkat Universitas, kepada Dekan untuk tingkat 
Fakultas, dan kepada Ketua Program Studi/Bagian  untuk tingkat Program 
Studi/Bagian sesuai dengan mekanisme selambat-lambatnya 2(dua) 
minggu setelah penyelenggaraan setiap kegiatan. 

f. Organisasi Mahasiswa wajib turut serta menjaga ketertiban, keamanan, 
dan kenyamanan di dalam lingkungan kampus      

 
 
 

Pasal 27 
Tata Cara Pendirian Organisasi Mahasiswa 

 
(1) Pendirian Organisasi Mahasiswa hanya dimungkinkan sepanjang 

organisasi tersebut bertujuan mendukung pendidikan di UHN, dan 
merupakan wahana pengembangan diri Mahasiswa; 

(2) Pendirian organisasi diusulkan oleh kelompok Mahasiswa UHN yang 
memiliki minat dan ketertarikan dibidang yang sama, dengan mengikuti 
tata cara sebagai berikut : 
a. Organisasi Mahasiswa tersebut memiliki anggota sekurang-kurangnya 

20 orang, yang dinyatakan dengan tanda tangan seluruh anggota; 
b. Mengisi dan melengkapi formulir pendaftaran organisasi Mahasiswa 

yang disediakan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan untuk 
tingkat Universitas, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan untuk tingkat 
Fakultas, dan Ketua Program Studi/bagian untuk tingkat Program 
Studi/Bagian; 

c. Memiliki AD/ART yang sesuai/tidak bertentangan dengan peraturan 
yang berlaku di UHN dan disetujui oleh wakil Rektor untuk tingkat 
Universitas, wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan untuk tingkat 
Fakultas/Program Studi/Bagian; 

(3) Organisasi yang telah memenuhi dan melengkapi persyaratan, mengajukan 
usulannya untuk mendapatkan persetujuan kepada Rektor melalui Wakil 
Rektor bidang kemahasiswaan untuk tingkat Universitas, kepada Dekan 
melalui Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan untuk tingkat Fakultas, 



Peraturan Kemahasiswaan UHN 
 

19 
 

kepada Dekan melalui Ketua Program Studi/Bagian untuk tingkat Program 
Studi/Bagian. 

(4) Usulan pendirian organisasi tingkat Universitas/Fakultas/Program 
Studi/Bagian harus mendapat persetujuan terlebih dahulu oleh Rektor 

(5) Organisasi yang telah memenuhi dan melengkapi persyaratan serta telah 
disetujui oleh Rektor  dinyatakan sah melalui Surat Keputusan Rektor 
untuk tingkat Universitas dan melalui Surat Keputusan Dekan untuk 
tingkat Fakultas/Program Studi/Bagian mempunyai hak dan kewajiban 
yang sama sebagaimana yang disebut dalam Pasal 26. 

 
 
 

Pasal 28 
Pembiayaan Organisasi 

 
  Pembiayaan untuk keperluan organisasi diperoleh dari sumber-sumber 

keuangan sebagai berikut : 
a. Iuran anggota; 
b. Bantuan yang tidak mengikat; 
c. Dana Kemahasiswaan; 
d. Usaha organisasi yang dilakukan secara sah dan legal sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 
 
 
 

 
Pasal 29 

Penutupan/Pembekuan  Organisasi 
 

(1) UHN dapat menutup atau membekukan organisasi Mahasiswa apabila : 
a. Kegiatan yang dilakukan mengganggu keamanan, ketertiban dan 

kelancaran pelaksanaan proses pendidikan serta hal-hal lain yang 
merugikan UHN baik di dalam kampus maupun diluar kampus; 

b. Melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku di UHN 
c. Tidak melaksanakan periodesasi kepengurusan  
d. Terjadinya kevakuman kepengurusan 
e. Terjadi kevakuman kegiatan organisasi dalam 6 bulan     

(2) Penutupan atau Pembekuan Organisasi Mahasiswa dilakukan melalui Surat 
Keputusan Rektor untuk tingkat Universitas, dan melalui Surat Keputusan 
Dekan untuk tingkat Fakultas/Program Studi/Bagian   
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BAB VII 
PEDOMAN KEGIATAN MAHASISWA 

 
Pasal 30 

Asas dan Rekomendasi Kegiatan 
 

(1) Setiap kegiatan Mahasiswa harus berlandaskan atas asas : 
a. Manfaat,  
b. Edukatif,  
c. Saling menghargai,  
d. Ketertiban,  
e. Persatuan dan kesatuan  
f. Serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, nilai bermasyarakat dan 

nilaiakademis; 
(2) Kegiatan Mahasiswa diwajibkan memiliki kontribusi untuk peningkatan 

akreditasi Program Studi/Bagian atau akreditasi Institusi; 
(3) Kegiatan Mahasiswa meliputi kegiatan yang bersifat kokurikuler atau 

ekstrakurikuler; 
(4)  Kegiatan Mahasiswa yang bersifat kokurikuler atau ekstrakurikuler 

membutuhkan persetujuan yang diatur sebagai berikut : 
a. Tingkat Universitas disetujui  oleh  Rektor melalui Wakil Rektor bidang 

kemahasiswaan; 
b. Tingkat Fakultas disetujui oleh Dekan melalui Wakil Dekan bidang 

kemahasiswaan; 
c. Tingkat Program Studi/Bagian disetujui oleh Ketua Program 

Studi/Bagian dan diusulkan ke Dekan melalui Wakil Dekan bidang 
kemahasiswaan. 

 
 
 

Pasal 31 
Persyaratan Kegiatan 

 
(1)  Kegiatan Mahasiswa dapat diijinkan apabila sesuai dengan pedoman 

sebagai berikut : 
a. Tidak mengganggu kegiatan akademik dan kegiatan resmi UHN; 
b. Tidak menimbulkan terjadinya hal-hal yang merugikan nama baik UHN; 
c. Memberikan manfaat nyata pada pendidikan dan pengembangan 

Mahasiswa sesuai dengan visi dan misi UHN; 
d. Mendapat ijin penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan 

ketentuan dan peraturan yang berlaku; 
e. Mengikuti peraturan tata tertib Kampus; 
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(2) Kegiatan Mahasiswa yang melibatkan pihak luar UHN atau kegiatan di luar 
kampus yang mengatasnamakan UHN harus mendapat ijin tertulis dari 
Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan; 

   
 

Pasal 32 
Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Kemahasiswaan 

 
(1) Kegiatan mahasiswa yang menggunakan sarana dan prasarana di Kampus 

UHN harus mendapat ijin/persetujuan dari Wakil Rektor bidang 
kemahasiswaan (untuk sarana dan prasarana tingkat Universitas) dan 
setelah melalui wakil Dekan bidang kemahasiswaan (untuk sarana dan 
prasarana Fakultas/Program Studi/Bagian); 

(2) Panitia Pelaksana Kegiatan Mahasiswa, bertanggungjawab memelihara 
sarana dan prasarana milik UHN yang digunakan untuk kegiatan 
Mahasiswa tersebut; 

(3) Panitia Pelaksana setiap kegiatan Mahasiswa wajib membuat Laporan 
Pertanggungjawaban (LPJ) secara tertulis kepada Pimpinan 
Universitas/Fakultas/Program Studi/Bagian(sesuai dengan jenjang 
kegiatan) paling lama 2(dua) minggu setelah kegiatan tersebut 
berlangsung. 

 
 
 

BAB VIII 
PENGHARGAAN 

 
Pasal 33 

Pemberian Penghargaan 
 

(1) Penghargaan diberikan setelah diadakan suatu penilaian terhadap prestasi 
Mahasiswa dalam bidang tertentu, prestasi Mahasiswa tersebut 
mendukung peningkatan akreditasi UHN dan dapat dijadikan teladan bagi 
Mahasiswa UHN; 

(2) Penghargaan dapat diberikan berupa: 
a.  Piagam penghargaan; 
b. Plakat; 
c. Beasiswa; 
d. Menjadi peserta kehormatan dalam suatu acara tingkat UHN, Nasional 

maupun Internasional; 
e. Penghargaan dalam bentuk lain yang diberikan oleh UHN. 
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BAB IX 
LARANGAN DAN 
PELANGGARAN 

 
Pasal 34 

Larangan 
 

Setiap mahasiswa dilarang : 
(1)  Merokok di dalam area kampus; 
(2)  Memakai sendal, memakai kaos oblong di dalam perkuliahan atau acara 

resmi UHN; 
(3)  Mahasiswa laki-laki dilarang berambut panjang/gondrong, kriteria rambut 

yang disebut tidak panjang/gondrong : 
a.  Tidak menutupi kening kepala 
b.  Tidak menutupi daun telinga 
c. Tidak menutupi kerah baju bagian belakang atau tidak menutupi leher 

bagianbelakang  
d.  Panjang rambut maksimal 5 cm  

(4)  Memakai celana/rok pendek atau celana/rokyang koyak-koyak di dalam 
area kampus kecuali diharuskan mengunakannya pada acara-acara 
tertentu yang resmi diselenggarakan oleh UHN atau pada acara mengikuti 
pertandingan dengan keharusan menggunakan celana pendek; 

(5)  Melakukan perbuatan-perbuatan tercela/perbuatan yang tidak pantas 
dilakukan oleh seorang insan akademis seperti perkelahian, tawuran 
danatau perbuatan yang mengganggu ketertiban umum dan melanggar 
kesusilaan, mengganggu kelancaran proses penyelenggaraan pendidikan, 
suasana kerja, pelaksanaan serta kegiatan kemahasiswaan; 

(6)  Membuang sampah/kotoran di sembarang tempat dan membuat coretan 
ataupun tulisan pada dinding atau tempat-tempat lainnya; 

(7)  Melakukan perbuatan atau ucapan, makian yang merendahkan martabat 
dan kehormatan Pimpinan dan Dosen, tenaga kependidikan, tenaga teknis, 
satuan pengamanan, mahasiswa dan orang lain sehingga menimbulkan 
kesalah pahaman maupun konflik antar perseorangan atau antar 
kelompok; 

(8) Meng-Upload ke media sosial, cetak, visual setiap peristiwa yang dapat 
merugikan nama baik UHN; 

(9) Memiliki sekretariat/komisariat di dalam Kampus bagi organisasi ekstra 
Universitas 

(10) Memiliki sekretariat/komisariat, atau cabang di luar Kampus bagi 
organisasi intra Universitas atau organisasi lembaga kemahasiswaan; 

(11)  Melakukan kegiatan diluar kampus tanpa seijin Rektor bagi organisasi 
mahasiswa atau sekelompok/perorangan mahasiswa UHN yang mengatas 
namakan mahasiswa UHN.   
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(12) Memakai pakaian atau atribut organisasi ekstra Universitas didalam 
kampus  atau pada kegiatan-kegiatan yang mengatas namakan UHN diluar 
kampus. 

(13)  Memiliki atau membawa, menyimpan, memperdagangkan atau 
menyebarkan dan meminum-minuman keras atau sejenisnya, termasuk 
diantaranya tuak dan minuman beralkohol lainnya. 

(14)  Memakai (menggunakan), membawa, memiliki, menyimpan untuk dimiliki 
atau untuk persediaan atau menguasai, memproduksi, mengolah, merakit, 
meyediakan, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, 
menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar 
narkotika/psikotrapika. 

(15) Berjudi atau sejenisnya baik langsung maupun tidak langsungdi dalam 
lingkungan kampus. 

(16) Membawa, menyimpan, memperdagangkan, menyebarluaskan, membuat 
atau menggunakan senjata tanpa izin, atau tidak untuk kepentingan 
tridarma perguruan tinggi, sehingga dapat mengganggu ketertiban dan 
kenyamanan kampus. 

(17) Memiliki, membawa, menyimpan, memperdagangkan, membuat, atau 
mengolah bahan peledak tanpa ijin, atau tidak untuk kepentingan tridarma 
perguruan tinggi, sehingga dapat mengganggu keamanan kampus.  

(18) Membawa hewan kedalam lingkungan kampus tanpa ijin, dan atau tidak 
untuk keperluan tridarma perguruan tinggi, sehingga dapat mengganggu 
ketertiban dan kenyamanan kampus. 

(19) Bermain bola kaki, futsal, volley, takraw, atau permainan sejenisnya yang 
tidak diperuntukkan untuk kegiatan tersebut di dalam kampus 

 
 

Pasal 35 
Pelanggaran 

 
(1)  Mahasiswa UHN dapat dinyatakan telah melakukan pelanggaran apabila : 

a. Melakukan pemalsuanyang berhubungan dengan tridarma 
perguruan tinggi;; 

b. Melakukan pelanggaran dengan bentuk pemaksaan atau menakut-
nakuti/melawan/ mengancam/mengintimidasi baik secara lisan, 
tulisan maupun melalui tindakan lainnya; 

c. Mengganggu atau menghentikan secara langsung maupun tidak 
langsung jalannya kegiatan resmi UHN yang sedang 
berlangsungdengan cara paksa, kekerasan maupun dengan cara 
lainnya;  

d. Menghasut atau mengadudomba perorangan maupun kelompok; 
e. Berkelahi di dalam Kampus maupun diluar kampus yang merugikan 

dan mencemarkan nama baik UHN; 
f. Melakukan pencurian barang di dalam kampus baik milik UHN 

maupun yang tidak milik UHN; 
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g. Merusak barang/perlengkapan/fasilitas gedung milik UHN maupun 
milik orang lain yang sedang berada di dalam kampus; 

h. Melakukan perbuatan yang melukai orang lain di dalam kampus; 
i. Melakukan kegiatan inagurasi atau sejenisnya untuk mahasiswa baru 

dalam bentuk apapun yang dilakukan di dalam maupun diluar 
kampus baik itu dilakukan oleh organisasi mahasiswa, sekelompok 
mahasiswa ataupun secara perorangan tanpa ijin Dekan atau Rektor.  

j. Melakukan pelanggaran  sebagaimana disebutkan pada pasal 34 atau 
yang sifatnya merugikan UHN yang tidak diatur dalam pasal 34 . 

  
 
 

BAB X. 
SANKSI 

 
Pasal 36 

 
Sanksi dapat diberikan kepada Mahasiswa (perorangan, organisasi 
kemahasiswaan, kepanitiaan kegiatan, atau penanggungjawab organisasi) atas 
tindakan atau perbuatan yang terbukti melanggar peraturan UHN; 
 
 
 

Pasal 37 
Jenis Sanksi 

 
(1) Sanksi dikategorikan berdasarkan urutan dari yang paling ringan sampai 

yang paling berat; 
(2) Sanksi-sanksi terdiri atas: 
 a. Teguran (lisan); 
 b. Peringatan (tertulis); 
 c. Penghentian sementara kegiatan organisasi kemahasiswaan; 
 d. Pencabutan ijin kegiatan; 
 f.   Pembekuan atau pembubaran/penutupan organisasi mahasiswa baik 

ditingkat Universitas, Fakultas, Program Studi/Bagian 
 g.  Penghentian sementara ataupun secara permanen terhadap beasiswa 

yang diperolehnya baik dari pemerintah, UHN, maupun dari pihak 
lainnya. 

 i. Dikeluarkan dari kegiatan perkuliahan; 
 j. Penghentian sementara status sebagai Mahasiswa atau skorsing paling 

lama 4 (empat)semester berturut-turut. 
 k. Pencabutan status sebagai Mahasiswa secara permanen  atau dipecat 

sebagai mahasiswa, dengan memberikan surat pindah atas permintaan 
mahasiswa yang dipecat. 
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Pasal 38 

Pemberian Sanksi 
 
(1) Kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh perorangan atau 

organisasi kemahasiswaan dapat diproses oleh Komisi Disipilin Mahasiswa 
(KDM)/Tim Pencari Fakta (TPF)/Program Studi/Fakultas/Universitas 
sesuai dengan mekanisme yang berlaku di UHN berdasarkan laporan yang 
dapat dipertanggungjawabkan; 

(2) Pelanggaran yang telah nyata terbukti, hukuman sesuai jenis sanksi pada 
pasal 37  dapat diberikan oleh Program Studi ditingkat program studi, 
Fakultas ditingkat fakultas,  Universitas ditingkat universitas sesuai dengan 
jenjang pemberian sanksi yang berlaku di UHN. 

(3) Sanksi yang dikeluarkan oleh Rektor dibuat setelah menerima laporan dan 
usul dari Fakultas/ KDM/Tim Pencari Fakta yang dibentuk oleh UHN untuk 
menangani kasus yang dimaksud; 

(4) Dalam kondisi dan keadaan tertentu, Rektor dapat memberikan sanksi 
untuk semua jenis sanksi tanpa melalui Program 
Studi/Bagian/Fakultas/Tim pencari Fakta/KDM yang dibentuk. 

(5) Jika pelanggaran yang dilakukan oleh Mahasiswa mengandung unsur 
pidana maka Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan wajib 
melaporkan atau membuat pengaduan  kepada pihak yang berwajib 
(kepolisian) untuk diproses secara hukum;  

(6) Jika kasus pelanggaran yang dilakukan oleh Mahasiswatelah terbukti 
secara nyata dan telah diproses oleh lembaga peradilan atau kepolisian 
sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, maka 
sanksi kepada Mahasiswa baik perorangan, kelompok, atau organisasi 
kemahasiswaan dapat diputuskan oleh Rektor UHN tanpa perlu dilakukan 
pemeriksaan, penelitian, dan evaluasi oleh Program Studi//Fakultas/Tim 
Pencari Fakta/KDM yang dibentuk oleh pimpinan UHN. 

(7) Setiap mahasiswa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam pasal  34 dan 35 akan dikenakan sanksi ataupun dituntut 
berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia; 

(8) Terhadap mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan 
kemahasiswaan yang diklasifikasi sebagai perbuatan pidana dan dijatuhi 
hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap akan 
dikeluarkan sebagai mahasiswa UHN. Selain itu untuk perbuatan tindak 
pidana yang dilakukan mahasiswa di dalam kampus dan dapat dinyatakan 
secara sah dan meyakinkan akan diberikan sanksi berat berdasarkan Surat 
Keputusan Rektor UHN, tanpa menunggu proses kepolisian atau 
pengadilan. 

(9) Pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di UHN yang dilakukan oleh 
mahasiswa dengan status tidak aktif atau cuti kuliah dikenakan sanksi 
pemberhentian secara permanen sebagai mahasiswa UHN Medan. 
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BAB XI. 
LAIN-LAIN 

 
Pasal 39 
Alumni 

 
Setiap alumni UHN wajib mematuhi semua praturan yang berlaku di UHN. 
 
 
 

BAB XII 
PENUTUP 

 
Pasal 40 

 
(1) Dengan ditetapkan Peraturan Kemahasiswaan ini, maka peraturan 

kemahasiswaan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi 
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan kemahasiswaan ini  akan diatur 

secara tersendiri melalui surat keputusan Rektor  
(3) Peraturan Kemahasiswaan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh 

Rektor. 
 
 
 
 
 

Ditetapkan di Medan 
Pada tanggal    Pebruari 2020 
R e k t o r, 
 
 
 
 
Dr. Haposan Siallagan, SH, MH 
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