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CATATAN UNTUK DOSEN 

• Setiap dosen wajib menyampaikan isi slide ini pada 
pertemuan awal kuliah sebagai bentuk kesepakatan 
aturan kelas antara dosen dan mahasiswa 

• Materi slide ini dapat ditambahi atau diedit selama 
tidak mengurangi esensi materi yang ada 

• Catatan Revisi: 

– V0.1: data no hp komplain dan link Standar Mahasiswa 
belum tersedia 

 

 

 



SEMESTER GENAP 2018/2019 

KULIAH SEMESTER GENAP  

21 Januari – 10 Mei 2019 

UJIAN TENGAH SEMESTER 

11 – 22 Maret 2019 

UJIAN AKHIR SEMESTER 

13 – 24 Mei 2019 



STANDAR ETIKA &  
TATA TERTIB KELAS 
untuk Mahasiswa 



    ATURAN KELAS:  

    ETIKA PERKULIAHAN [1] 

• Memulai perkuliahan dengan niat baik dan berdoa 
sesuai keyakinan masing-masng 

• Wajib mengenakan pakaian yang sopan dan wajar 

• Tidak meggunakan atribut atau asesoris yang 
berlebihan dan atau menarik perhatian 

 

 
• Mengikuti sesi perkuliahan 

di kelas dengan baik, fokus 
dan bersungguh-sungguh 
 



• Tidak mengobrol dan atau 
membuat kegaduhan di dalam kelas 

• Tidak tidur di dalam kelas selama 
proses perkuliahan 

• Meminta ijin dosen jika ingin keluar 
ruangan kelas sejenak untuk 
keperluan tertentu yang sifatnya 
urgen (misal: ke toilet) 

 

 

 

    ATURAN KELAS:  

    ETIKA PERKULIAHAN [2] 



• Menjaga kebersihan ruang kelas 

• Tidak membuang sampah di dalam kelas 

• Pastikan papan tulis (whiteboard) dalam keadaan 
bersih saat sebelum kelas dimulai dan selesai kelas 

 • Menjaga inventaris ruang kuliah 
• Sebelum keluar kelas, rapihkan lagi  

meja & kursi masing-masing 
• Tidak meninggalkan barang di kelas 

    ATURAN KELAS:  

    ETIKA PERKULIAHAN [3] 



    ATURAN KELAS:  

    KEHADIRAN DI KELAS [1] 

• Kuliah hadir tepat waktu (toleransi keterlambatan: 15 menit) 

• Kehadiran minimal 80%, kurang dari 
80% maka GUGUR mata kuliah ini 
(nilai E). 
• MK dengan 4 atau 5 sks total pertemuan: 

28, maka maksimal boleh tidak masuk: 4 
pertemuan 

• MK 2 atau 3 SKS total pertemuan: 14, 
maka maksimal boleh tidak masuk: 2 
pertemuan 

• Mahasiswa yang berhalangan hadir 
karena sakit atau ada kegiatan (resmi) 
dapat mengajukan ijin kepada dosen 

 



• Mahasiswa wajib 
menandatangani lembar 
presensi sebagai bukti 
kehadiran 

• Tidak titip absen atau 
menanda-tangani lembar 
presensi yang bukan 
namanya sendiri 

 
Pelanggaran berupa pemalsuan tandatangan dapat dikenai 
sanksi digugurkan MK tersebut 

    ATURAN KELAS:  

    KEHADIRAN DI KELAS [2] 



ATURAN KELAS: PENGGUNAAN 
LAPTOP, GADGET & ALAT KOMUNIKASI 

• Mematikan atau menkondisikan handphone (atau 
alat komunikasi lain) pada mode silent 

• Tidak memegang dan atau memainkan gadget 
(hp/ smartphone/ tablet) atau laptop/notebook di 
dalam kelas, kecuali dengan persetujuan atau ijin 
dosen 

• Pelanggaran terhadap aturan ini maka gadget 
atau laptop dapat diamankan dosen selama proses 
pembelajaran di kelas  



ATURAN KELAS: PENGERJAAN TUGAS 

• Semua tugas dikerjakan dalam format yang telah ditentukan 

• Jujur dan bersungguh-sungguh dalam mengerjakan setiap 
Tugas, Kuis maupun Ujian 

• Menghindari plagiasi dalam setiap tugas yang dikerjakan 

• Setiap tugas yang bersifat personal, tidak diperkenankan 
untuk plagiasi / copy-paste / jawaban yang sama persis antar 
mahasiswa 

• Tidak diperkenankan untuk copy-paste jawaban dari sumber 
di internet secara langsung  

• Pelanggaran plagiasi akan memperoleh  
sanksi: pekerjaan tidak diakui (nilai 0) 



STANDAR MAHASISWA SI  
& KELENGKAPAN KELAS 



STANDAR MAHASISWA  
JURUSAN SISTEM INFORMASI 

1. Standar Komunikasi 
2.Standar Presentasi 
3. Standar Format Dan Ketentuan 

Pengumpulan Laporan Tugas 

• Menjadi acuan dosen dan mahasiswa 
• Dosen dapat membuat tambahan standar sendiri 

Link File Standar Mahasiswa 



Kelengkapan Kelas 

• Setiap kelas sebaiknya ada 1 orang Ketua Kelas atau 
Koordinator Kelas 

• Ketua Kelas dapat dipilih atau ditunjuk oleh dosen 
• Data nama Ketua Kelas dan nomor kontak diisikan pada 

Form Monitoring Pembelajaran 
• Ketua kelas bertugas sebagai perantara antara dosen dan 

mahasiswa peserta kelas 
• Ketua kelas menandatangani lembar Monitoring 

Pembelajaran pada akhir 1 sesi perkuliahan 
• Dosen dapat membentuk Grup Chat (atau lainnya) untuk 

interaksi melalui Aplikasi Messenger atau media lainnya 
• Dosen dapat menggunakan E-Learning Filkom atau 

lainnya sebagai penunjang PBM. 
 



Cara Belajar di Perguruan Tinggi 

• Pelajari materi di rumah sebelum 
diajarkan di kelas (preview) 

• Mencatat hal penting dari penjelasan 
dosen dan latihan di kelas 

• Review materi, mempelajari ulang dan 
atau latihan di rumah 

• Mengerjakan Tugas/PR dengan baik, 
tidak mencontek atau copy paste 

• Bertanya jika ada materi yang belum 
dipahami 



Perlengkapan Kuliah yang  
Wajib dimiliki oleh Mahasiswa 

Index marker 

atau  

Buku Referensi 



Mencatat Materi dan Membaca Buku 

• Konsep 

• Definisi 

• Contoh 

• Latihan 

• Tugas 

 



Hak Mahasiswa 

• Memperoleh penjelasan materi perkuliahan dari 
dosen, sesuai dengan RPS dan Jadwal perkuliahan 
yang telah ditentukan. 
– Dosen yang memberikan materi harus sesuai dengan 

nama dosen yang telah ditentukan kecuali jika ada 
perubahan nama dosen yang telah disetujui Jurusan 

– Perubahan jadwal kuliah yang sifatnya temporer dapat 
disepakati bersama antara dosen dan mahasiswa 

• Mengajukan pertanyaan ke dosen dan mendapatkan 
jawaban respon dari dosen 

• Mendapatkan feedback atas pengerjaan tugas /quiz / 
ujian  
 



KOMPLAIN atau KELUHAN 

• Mahasiswa dapat memberikan laporan atau 
keluhan jika ada hal yang dirasa tidak sesuai 
dengan standar layanan yang telah disampaikan 
dalam slide ini 

• Silahkan menghubungi Hotline Keluhan Internal 
Jurusan Sistem Informasi:  
– HP/SMS : -TBD- 
– WA  : -TBD- 
– LINE ID  : -TBD- 

• E-Complaint Universitas Brawijaya:  
https://e-complaint.ub.ac.id/  
 

https://e-complaint.ub.ac.id/
https://e-complaint.ub.ac.id/
https://e-complaint.ub.ac.id/
https://e-complaint.ub.ac.id/


JUST  
DO  

YOUR  
BEST! 

FOCUSED, HARDWORK IS  

THE REAL KEY TO SUCCESS 



REFERENSI 

• Peraturan Rektor UB No: 328/PER/2011 tentang Kode Etik 
Mahasiswa UB 

• Standar Mahasiswa Jurusan Sistem Informasi  

• Surat Edaran Ketua Jurusan 


