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PERATURAN AKADEMIK 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pasal 1 

Tujuan 

 

Peraturan Akademik diberlakukan dengan tujuan untuk: 

1. Menetapkan hak dan kewajiban sivitas akademika dalam melaksanakan kegiatan 

akademik di Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu. 

2. Menjamin tercapainya visi, misi, dan tujuan pendidikan Politeknik Industri Furnitur dan 

Pengolahan Kayu dengan berpedoman pada peraturan dan perundangan yang berlaku 

serta kaidah, moral, dan etika profesi. 

3. Menjamin tercapainya visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional. 

  

Pasal 2 

Ruang Lingkup 

 

1. Peraturan Akademik berlaku bagi seluruh sivitas akademika di Politeknik Industri Furnitur 

dan Pengolahan Kayu. 

2. Peraturan Akademik merupakan norma-norma akademik yang berlaku bagi sivitas 

akademika Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu. 

 

Pasal 3 

Definisi dan Pengertian 

 

Dalam Peraturan Akademik ini, yang dimaksud dengan: 

1. Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu yang selanjutnya disebut 

Polifurneka adalah institusi pendidikan tinggi di bawah Kementerian Perindustrian yang 

bertugas menyelenggarakan pendidikan di bidang furnitur dan pengolahan kayu. 

2. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan 

mahasiswa. 

3. Direktur adalah pemimpin  Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu yang  

berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Politeknik Industri Furnitur 

dan Pengolahan Kayu. 

4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki 

kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, 

pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. 

5. Ketua  Program  Studi  adalah  pemimpin  pelaksana  akademik  yang  berwenang dan 

bertanggungjawab mengenai penyelenggaraan Program Studi. 

6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama 

mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, 

teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

7. Mahasiswa adalah peserta didik yang  terdaftar  secara  sah  dan  belajar  pada  salah 

satu program pendidikan bergelar di Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu. 

8. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan 
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belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses 

pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas 

keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program 

studi. 

9. Kampus adalah lingkungan dan fasilitas fisik yang digunakan untuk pelaksanaan proses 

belajar mengajar di Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu. 

10. Yudisium adalah status kelulusan yang diukur berdasarkan pencapaian prestasi 

akademik dan penilaian lainnya. 

11. Gelar adalah gelar akademik yang diberikan kepada lulusan Perguruan Tinggi.  

 

BAB II 

PENERIMAAN MAHASISWA 

 

Pasal 4 

Kategori dan Sistem Penerimaan Mahasiswa 

 

1. Penerimaan mahasiswa dapat dibedakan atas empat bagian, yaitu penerimaan 

mahasiswa baru, pindahan, studi lanjut, dan titipan. 

2. Penerimaan mahasiswa baru dapat melalui Jalur Penerimaan Vokasi Industri 

Kementerian Perindustrian, dan Jalur Ujian Masuk Lokal (prestasi dan kemitraan). 

3. Mahasiswa yang diterima pada suatu jurusan atau program studi dalam Politeknik Industri 

Furnitur dan Pengolahan Kayu tidak diperkenankan pindah ke program studi lain. 

 

Pasal 5 

Penerimaan Mahasiswa Baru 

 

1. Penerimaan mahasiswa baru harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri 

dan Direktur tanpa membedakan agama, suku, ras, status sosial ekonomi, dan jenis 

kelamin. 

2. Persyaratan yang harus dipenuhi sebagai berikut: 

a. memiliki ijazah dan atau bukti kelulusan lainnya dari Sekolah Menengah Umum, 

Sekolah Menengah, atau lembaga pendidikan lain yang sesuai dan setara; 

b. sehat jasmani dan rohani; 

c. pada saat mendaftar, calon mahasiswa maksimum berumur 21 tahun, kecuali kelas 

untuk program khusus maksimum berumur 27 tahun. 

d. calon mahasiswa baru yang berasal dari Sekolah Menengah Kejuruan hanya 

diperbolehkan memilih jurusan yang serumpun dengan jurusannya sewaktu di 

Sekolah Menengah Kejuruan atau sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh 

Direktur; 

e. calon mahasiswa baru yang berasal dari Sekolah Menengah Umum dapat memilih 

jurusan/program studi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Direktur; 

f. tidak buta warna (untuk jurusan/program studi tertentu). 

 

3. Warga negara asing dapat diterima menjadi mahasiswa baru atas persetujuan Menteri. 
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Pasal 6 

Penerimaan Mahasiswa Pindahan 

 

Mahasiswa pindahan harus memenuhi syarat sebagai berikut: 

1. berasal dari Politeknik Negeri lain dan terdaftar sebagai mahasiswa yang sah di Politeknik 

asalnya; 

2. jurusan atau program studi yang akan dipilih pada Polifurneka harus sama dengan 

jurusan atau program studi di Politeknik asalnya; 

3. mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur dengan melampirkan surat persetujuan 

dari Direktur Politeknik asalnya dan orang tua/walinya; 

4. daya tampung jurusan atau program studi yang akan dipilih masih memungkinkan; 

5. mempunyai indeks prestasi kumulatif minimum 2,75; 

6. bersedia menerima hasil penyetaraan mata kuliah yang telah diselesaikan. 

 

Pasal 7 

Penerimaan Mahasiswa Studi Lanjut 

Lulusan program Diploma satu, Diploma dua, dan Diploma tiga Polifurneka atau Politeknik 

lain dapat melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi di Polifurneka dengan syarat 

sebagai berikut: 

1. Jurusan  atau  program studi yang dipilih harus relevan dengan jurusan atau program 

studi sebelumnya; 

2. Mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur; 

3. Daya tampung jurusan atau program studi yang dipilih masih memungkinkan; 

4. Mempunyai indeks prestasi kumulatif minimum 2,75 atau minimum 2,50 bagi yang 

memiliki pengalaman kerja minimum 2 tahun di bidangnya; 

5. Bersedia mengikuti penyetaraan mata kuliah yang telah diselesaikan. 

 

Pasal 8 

Penerimaan Mahasiswa Titipan 

 

Mahasiswa titipan harus memenuhi syarat sebagai berikut: 

1. Berasal dari Politeknik Negeri lain dan terdaftar sebagai mahasiswa yang sah di Politeknik 

tersebut; 

2. ada rekomendasi dari Direktur Politeknik asalnya; 

3. jurusan atau program studi yang akan dipilih pada Polifurneka harus sama dengan 

jurusan atau program studi di Politeknik asalnya; 

4. mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur dengan melampirkan surat persetujuan 

dari Direktur Politeknik asal dan orang tua/wali; 

5. hal-hal yang belum diatur, akan diatur kemudian secara bersama Direktur dan Direktur 

Politeknik asal mahasiswa titipan tersebut. 

 

Pasal 9 

Persetujuan Hukum Mahasiswa Baru 

 

1. Mahasiswa baru adalah peserta didik yang lulus  seleksi  penerimaan  mahasiswa baru 

dan terdaftar pada salah satu Program Studi yang diselenggarakan di Politeknik Industri 

Furnitur dan Pengolahan Kayu. 

2. Persetujuan Hukum harus dilakukan oleh mahasiswa baru dengan cara menandatangani 
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Surat Perjanjian bermeterai dalam form yang disediakan serta diketahui oleh orang 

tua/wali yang bersangkutan. 

3. Isi dari Surat Perjanjian menyatakan bahwasanya mahasiswa akan:  

a. mengikuti program pendidikan secara penuh waktu, 

b. bertanggung jawab atas segala sikap, perbuatan, dan tingkah laku selama masa 

pendidikan, 

c. mematuhi segala peraturan yang berlaku di Politeknik Industri Furnitur dan 

Pengolahan Kayu, serta 

d. menerima hasil keputusan pimpinan Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan 

Kayu sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Politeknik Industri Furnitur 

dan Pengolahan Kayu. 

 

BAB II 

PERSYARATAN PERKULIAHAN 

 

Pasal 10  

Registrasi Kuliah 

 

1. Mahasiswa wajib melakukan registrasi kuliah sebelum semester baru dimulai. 

2. Registrasi kuliah dilakukan dengan cara:  

a. Melunasi biaya kuliah. 

b. Mendaftar dan mengisi rencana studi di dalam Sistem Informasi Akademik sesuai 

dengan jadwal yang telah ditentukan 

c. Melakukan perwalian akademik  

 

Pasal 11  

Perwalian Akademik 

 

1. Pengesahan rencana studi dilakukan melalui kegiatan perwalian. 

2. Kegiatan perwalian wajib dilakukan minimal satu kali di tiap semester dan 

didokumentasikan.   

 

Pasal 12 

Biaya Pendidikan 

 

1. Biaya Pendidikan di Polifurneka dapat bersumber dari Beasiswa Kementerian 

Perindustrian, beasiswa lainnya, atau biaya mandiri. 

2. Bagi mahasiswa Beasiswa Kementerian Perindustrian atau beasiswa lainnya maka biaya 

pendidikan ditetapkan melalui Keputusan Direktur. 

3. Bagi mahasiswa biaya mandiri maka biaya pendidikan yang ditanggung oleh mahasiswa 

meliputi:  

a. Biaya Kuliah. 

b. Biaya Perlengkapan Kuliah.  

c. Biaya untuk kegiatan tertentu. 

4. Setiap mahasiswa diwajibkan melunasi biaya kuliah pada setiap awal semester yang 

meliputi: 

a. Uang Kuliah. 
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b. Iuran Wajib dan Iuran Kemahasiswaan. 

5. Biaya Perlengkapan Kuliah yang menjadi milik mahasiswa dibayarkan 1 (satu) kali pada 

awal masuk perkuliahan. 

6. Biaya untuk kegiatan tertentu seperti Kunjungan Industri dan Wisuda dibayarkan sebelum 

kegiatan dilaksanakan. 

7. Biaya Pendidikan yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan lagi dengan alasan 

apapun. 

8. Penundaan pembayaran biaya kuliah dapat diajukan melalui permohonan  tertulis yang 

ditandatangani oleh orang tua/wali mahasiswa dan ditujukan kepada Direktur sebelum 

perkuliahan semester baru dimulai. 

9. Direktur akan menetapkan batas waktu pembayaran untuk setiap surat permohonan 

penundaan pembayaran biaya kuliah. 

10. Keterlambatan pembayaran biaya kuliah akan dikenakan sanksi administrasi yang 

berlaku sampai dengan waktu pelunasan. 

11. Biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan Tugas Akhir menjadi beban dan tanggung jawab 

mahasiswa. 

12. Besaran biaya pendidikan ditetapkan melalui Keputusan Direktur. 

 

 

BAB III  

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 

 

Pasal 13 

Program Pendidikan 

 

Polifurneka menyelenggarakan program pendidikan vokasi Diploma tiga (D3), program 

sertifikasi, dan program pelatihan. 

 

Pasal 14 

Masa dan Beban Belajar 

 

1. Program Diploma tiga (D3) ditempuh paling lama 5 (lima) tahun akademik dengan beban 

belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks. 

2. Lama waktu pelaksanaan program sertifikasi dan program pelatihan disesuaikan dengan 

kebutuhan. 

 

Pasal 15 

Program Studi 

 

1. Program studi yang ada di Polifurneka saat ini: 

a. Program Studi Diploma 3 Teknik Produksi Furnitur 

b. Pogram Studi Diploma 3 Desain Furnitur 

c. Pogram Studi Diploma 3 Manajemen Bisnis Industri Furnitur 

2. Polifurneka dapat menyelenggarakan program studi lain sesuai dengan kebutuhan. 
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Pasal 16 

Mata Kuliah dan Bobot SKS 

 

1. Setiap mata kuliah diajarkan oleh seorang dosen atau tim dosen. 

2. Mata kuliah yang diajarkan di Polifurneka terdiri atas mata kuliah inti dan mata kuliah 

institusional yang disusun berdasarkan elemen-elemen kompentensi yang dapat 

menghantarkan peserta didik untuk mencapai Learning Outcomes (Capaian 

Pembelajaran) lulusan program studi. 

3. Mata kuliah diajarkan pada suatu program studi sesuai kurikulum. 

4. Mata kuliah inti dan mata kuliah institusional mengacu pada capaian pembelajaran 

lulusan yang merupakan hasil rumusan secara bersama dengan forum program studi 

sejenis, asosiasi, dan stakeholder. 

5. Setiap mata kuliah mempunyai bobot satuan kredit semester (SKS). 

6. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 

(enam belas) pertemuan, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. 

7. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: 

a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per pertemuan per semester; 

b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per pertemuan per semester; 

dan  

c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per pertemuan per semester.  

8. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, 

praktik lapangan, praktik kerja, perancangan, atau pengembangan, pertukaran pelajar, 

magang, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per 

pertemuan per semester.  

 

Pasal 17 

Agenda Kegiatan Akademik 

 

1. Kegiatan  akademik  disusun  dalam  sebuah  kalender  akademik  yang  berlaku untuk 

satu tahun akademik. 

2. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester yang disebut sebagai  Semester Gasal 

dan Semester Genap. 

3. Masa kuliah terjadwal dilaksanakan selama paling sedikit 16 minggu per semester.  

4. Kegiatan akademik diliburkan pada hari-hari yang ditetapkan sebagai Hari Libur Nasional 

oleh Pemerintah. 

5. Masa libur akademik diatur dalam kalender akademik yang ditetapkan oleh Direktur 

 

Pasal 18 

Kegiatan Perkuliahan 

 

1. Kegiatan perkuliahan diselenggarakan dalam bentuk pelaksanaan pembelajaran:  

a. Teori. 

b. Praktik 

2. Kegiatan perkuliahan teori dan praktik diselenggarakan di kampus atau tempat lain yang 

bekerjasama dengan Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu. 

3. Jumlah pertemuan dalam satu semester adalah paling sedikit 16 (enam belas) minggu, 

termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.  

4. Praktik Industri dilaksanakan di industri furnitur dan pengolahan kayu. 
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5. Penempatan mahasiswa untuk mengikuti Praktik Industri ditetapkan oleh Program Studi. 

6. Tata cara, aturan pelaksanaan serta hak dan kewajiban mahasiswa selama mengikuti 

program Praktik Industri diatur dalam  Pedoman  Pelaksanaan Praktik Industri. 

7. Tugas Akhir diselenggarakan pada semester terakhir Program Pendidikan. 

8. Tata cara dan aturan pelaksanaan Tugas Akhir diatur dalam Pedoman Pelaksanaan 

Tugas Akhir. 

 

Pasal 19 

Jadwal Kuliah 

 

1. Kegiatan perkuliahan diselenggarakan pada hari kerja, yaitu Senin s.d. Jumat. 

2. Kegiatan perkuliahan diatur melalui jadwal yang disusun  dalam  rentang waktu  antara 

pukul 08.00 s.d. 16.00. Bila diperlukan waktu perkuliahan dan/atau kegiatan lain diluar 

perkuliahan dimungkinkan untuk dilaksanakan sampai dengan pukul 20.00. 

3. Kegiatan perkuliahan dengan program khusus dimungkinkan untuk dilaksanakan diluar 

hari dan/atau jam kerja seperti tersebut di atas. 

4. Jadwal kuliah diterbitkan pada setiap awal semester. 

 

Pasal 20 

RPS, Kontrak Kuliah dan Jurnal Mengajar 

 

1. Setiap awal perkuliahan Dosen wajib menyampaikan Rencana Pembelajaran Semester 

(RPS) dan Kontrak Kuliah kepada Mahasiswa. 

2. Salinan Kontrak Kuliah yang telah ditandatangani diserahkan ke Program Studi. 

3. Dosen wajib mengisi Jurnal Mengajar setiap pertemuan. 

 

Pasal 21 

Sarana Perkuliahan 

 

1. Ruang kuliah digunakan bersama sesuai dengan jadwal kuliah teori yang berlaku. 

2. Penjadwalan penggunaan ruang kuliah dikoordinasikan oleh Bagian Administrasi 

Akademik. 

3. Fasilitas praktik/praktikum yang meliputi Bengkel, Studio dan Laboratorium beserta 

fasilitas pendukungnya dikelola oleh Program Studi. 

4. Program Studi dapat memanfaatkan sarana, fasilitas serta sumber  daya  program studi 

lain dan/atau unit kerja penunjang untuk menyelenggarakan pendidikan. 

 

Pasal 22 

Penanggung Jawab Mata Kuliah 

 

1. Setiap mata kuliah teori yang diajarkan pada setiap kelas baik oleh seorang dosen 

maupun oleh tim dosen mempunyai satu dosen penanggung jawab. 

2. Setiap mata kuliah praktik yang diajarkan pada setiap laboratorium/bengkel dibimbing 

oleh 1- 4 orang pembimbing dengan 1 (satu) orang penanggung jawab. 

3. Dosen penanggung jawab setiap mata kuliah teori/praktik berpendidikan minimal 

S2/Magister Terapan dengan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli; 
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Pasal 23 

Kompensasi Kerja 

 

1. Kompensasi kerja diberikan kepada mahasiswa sebagai pengganti waktu 

ketidakhadiran yang tidak diijinkan dan pengganti atas sanksi terhadap kerusakan 

mesin/alat/bahan. 

2. Kompensasi kerja dapat dilakukan pada waktu hari kerja dalam semester tersebut dan 

atau waktu libur semester. 

3. Kompensasi kerja tidak mengurangi jumlah ketidakhadiran yang akan dicantumkan pada 

Laporan Semester. 

4. Kompensasi kerja wajib dilunasi sebelum semester  berikutnya dimulai. 

5. Jadwal pelaksanaan kompensasi kerja diatur oleh Program Studi. 

 

 

BAB IV 

EVALUASI PERKULIAHAN 

 

Pasal 24  

Penilaian Hasil Belajar 

 

Evaluasi mahasiswa dilakukan secara berkala melalui penilaian pada aspek:  

1. Prestasi Akademik. 

2. Sikap dan Kedisiplinan 

 

Pasal 25 

Penilaian Prestasi Akademik 

 

1. Penilaian prestasi akademik berupa penilaian Teori dan Praktik 

2. Penilaian prestasi mahasiswa pada program teori terdiri dari: 

Komponen Bobot Penilaian (%) 

Kehadiran 15 

Tugas / Quiz 20 

UTS  25 

UAS 40 

 

3. Penilaian prestasi mahasiswa pada program praktik terdiri dari: 

Komponen Bobot Penilaian (%) 

Hasil Kerja 15 

Sikap Kerja 15 

Laporan Kerja 20 

UTS  20 

UAS 30 

 

4. Nilai  program  praktik  diberikan  oleh  dosen  atau   instruktur. 

5. Pada setiap semester sekurang-kurangnya dilakukan 2 kali ujian untuk setiap mata kuliah 

teori yang dapat diselenggarakan pada tengah dan akhir semester. 

6. Pada setiap akhir semester akan disampaikan hasil penilaian prestasi akademik dan 
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sikap mahasiswa dalam bentuk Laporan Semester. Laporan Semester akan diserahkan 

kepada mahasiswa dan salinannya akan disampaikan kepada orangtua/wali yang 

bersangkutan. 

 

Pasal 26 

Nilai Mata kuliah 

 

1. Nilai setiap mata kuliah dinyatakan dengan Nilai Mutu,  Sebutan Mutu  dan  Angka Mutu 

Nilai Mutu 

(NM) 
Sebutan Mutu (SM) 

Angka Mutu 

(AM) 

A Sangat baik (Excellent) 4 

AB Hampir Sangat Baik (Very Good) 3,5 

B Baik (Good) 3 

BC Hampir Baik (Slightly Good) 2,5 

C Cukup (Sufficient) 2 

CD Hampir Cukup 1,5 

D Kurang (Poor) 1 

DE Sangat Kurang 0,5 

E Gagal (Fail) 0 

 

2. Nilai akhir diberikan kepada mahasiswa  atas  pencapaian  prestasi pada setiap mata 

kuliah yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a. Nilai A diberikan kepada mahasiswa oleh pengajar mata kuliah  yang bersangkutan 

apabila mahasiswa tersebut dinilai menguasai sepenuhnya materi yang diberikan 

sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, serta mempunyai kemampuan dan 

kemauan untuk menambah dan mengembangkan pengetahuannya di kemudian hari. 

b. Nilai AB diberikan kepada mahasiswa oleh pengajar mata kuliah yang bersangkutan 

apabila mahasiswa tersebut dinilai menguasai dengan baik materi yang diberikan 

sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, serta mempunyai kemampuan dan 

kemauan untuk menambah dan mengembangkan pengetahuannya di kemudian hari. 

c. Nilai B diberikan kepada mahasiswa oleh pengajar mata kuliah  yang bersangkutan 

apabila mahasiswa tersebut dinilai menguasai sebagian besar materi yang 

diberikan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, serta mempunyai 

kemampuan dan kemauan untuk menambah dan mengembangkan pengetahuannya 

di kemudian hari. 

d. Nilai BC diberikan kepada mahasiswa oleh pengajar mata kuliah yang bersangkutan 

apabila mahasiswa tersebut dinilai menguasai sebagian materi yang melebihi 

persyaratan penguasaan minimal sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, serta 

mempunyai kemampuan dan kemauan untuk menambah dan mengembangkan 

pengetahuannya di kemudian hari. 

e. Nilai C diberikan kepada mahasiswa oleh pengajar mata kuliah yang  bersangkutan 

apabila mahasiswa tersebut dinilai hanya memenuhi persyaratan penguasaan 

minimal dari kriteria yang ditentukan, serta masih mempunyai kemampuan dan 

kemauan untuk memperbaiki kekurangannya di kemudian hari. 

f. Nilai CD diberikan kepada mahasiswa oleh pengajar mata kuliah yang  bersangkutan 

apabila mahasiswa tersebut dinilai kurang memenuhi persyaratan penguasaan 

minimal dari kriteria yang ditentukan, serta masih mempunyai kemampuan dan 
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kemauan untuk memperbaiki kekurangannya di kemudian hari. 

g. Nilai D diberikan kepada mahasiswa oleh pengajar mata kuliah yang  bersangkutan 

apabila mahasiswa tersebut dinilai tidak memenuhi persyaratan penguasaan 

minimal dari kriteria yang telah ditentukan, tetapi masih mempunyai kemampuan 

dan kemauan untuk memperbaiki kekurangannya di kemudian hari. 

h. Nilai DE diberikan kepada mahasiswa oleh pengajar mata kuliah  yang bersangkutan 

apabila mahasiswa tersebut dinilai tidak memenuhi persyaratan penguasaan 

minimal dari kriteria yang telah ditentukan, serta  kurang menunjukkan kemampuan 

dan kemauan untuk memperbaiki kekurangannya di kemudian hari. 

i. Nilai E diberikan kepada mahasiswa oleh pengajar mata kuliah  yang bersangkutan 

apabila mahasiswa tersebut dinilai tidak memenuhi persyaratan penguasaan 

minimal dari kriteria yang telah ditentukan, serta  tidak menunjukkan kemampuan 

dan kemauan untuk memperbaiki kekurangannya di kemudian hari. 

 

Pasal 27 

Konversi Nilai Angka ke Nilai Mutu 

 

1. Nilai Angka adalah nilai kuantitatif yang diberikan oleh pengajar untuk tiap mata kuliah 

pada setiap akhir semester. 

2. Nilai Angka (NA) ditulis dengan skala 0 sampai dengan 100. 

3. Konversi Nilai Angka ke Nilai Mutu dapat dilakukan dengan menggunakan Acuan Mutlak 

sebagai berikut: 

Nilai Angka ( NA ) Nilai Mutu ( NM ) 

NA  ≥  80 A 

75 ≤ NA < 79,99 AB 

70 ≤ NA <  74,99 B 

65 ≤ NA < 69,99 BC 

60 ≤ NA < 64,99 C 

55 ≤ NA < 59,99 CD 

50 ≤ NA < 54,99 D 

45 ≤ NA < 49,99 DE 

NA  <  44,99 E 

 

 

Pasal 28 

Indeks Prestasi 

 

1. Penilaian prestasi akademik dilakukan pada setiap akhir semester berdasarkan hasil 

evaluasi akademik seluruh mata kuliah yang ditempuh pada semester tersebut. 

2. Penilaian prestasi akademik pada akhir semester dinyatakan dengan nilai Indeks Prestasi 

(IP), yang terbagi atas Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif 

(IPK). 

3. Pada Program Pendidikan, Indeks Prestasi Semester (IPS) merupakan nilai rata-rata 
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berbobot dari Indeks mata kuliah dalam satu Semester, yang dihitung dengan persamaan 

sebagai berikut: 

 
Keterangan: IPS : Indeks Prestasi Semester. 

 KSi : Bobot kredit mata kuliah ke-i pada semester tersebut. 

 AMSi        : Angka Mutu mata kuliah ke-i pada semester tersebut. 

 

4. Pada Program Pendidikan, Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)  merupakan  nilai  rata- rata 

berbobot dari Indeks Kumulatif, yang dihitung dengan persamaan sebagai berikut: 

 

 
Keterangan: IPK : Indeks Prestasi Kumulatif. 

 Ki   :  Bobot kredit mata kuliah ke i sampai semester tertentu. 

 AMi :  Angka Mutu mata kuliah ke i sampai semester tertentu. 

 

5. Hasil perhitungan Indeks Prestasi dibulatkan sampai dua desimal. 

 

Pasal 29 

Status Kelulusan dan Kenaikan Semester 

 

1. Status Kelulusan diberikan kepada mahasiswa pada tiap  akhir  semester  berdasarkan 

hasil evaluasi prestasi akademik, sikap dan kedisiplinan. 

2. Terdapat 3 jenis status kelulusan pada tiap akhir semester, yaitu:  

a. Status Lulus 

b. Status Tidak Lulus 

3. Pada program pendidikan pemberian status kelulusan atas hasil evaluasi prestasi 

akademik ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut: 

Status 

Kelulusan 
Kriteria 

Lulus IPS ≥ 2,00  dan Tidak memiliki nilai E 

Tidak Lulus 
IPS < 2,00 atau 

Memiliki nilai E 

 

4. Status Kenaikan Semester dapat diberikan kepada mahasiswa yang mendapatkan 

status kelulusan Lulus pada akhir semester. 

5. Mahasiswa yang mendapatkan status  Tidak  Lulus  akan  diberikan kesempatan untuk 

melakukan perbaikan matakuliah tersebut di luar jadwal semester. 
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6. Nilai perbaikan matakuliah untuk status Tidak Lulus, setinggi tingginya C. 

 

Pasal 30 

Pemberhentian Sementara dari Kegiatan Akademik 

 

1. Pemberhentian sementara dari kegiatan akademik dapat diberikan  kepada mahasiswa 

karena: 

a. Ketidakhadiran yang melebihi batas waktu karena sakit atau urusan pribadi. 

b. Permohonan  pribadi dengan  alasan  yang  dapat diterima dan 

dipertanggungjawabkan. 

2. Pemberhentian sementara karena ketidakhadiran akan diberikan kepada mahasiswa 

yang memiliki total waktu ketidakhadiran melebihi waktu yang setara dengan 3  minggu 

program dalam satu semester. 

3. Mahasiswa yang diberhentikan sementara dari kegiatan akademik diberikan kesempatan 

untuk mengulang pada semester yang sama pada tahun akademik berikutnya. 

4. Kesempatan mengulang hanya diberikan satu kali. 

5. Pengajuan  permohonan  untuk  mengikuti  pendidikan  harus  diajukan   secara tertulis 

pada Direktur selambat-lambatnya satu bulan sebelum perkuliahan semester baru 

dimulai 

6. Pimpinan Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu berhak menolak permohonan 

jika kapasitas pendidikan telah terpenuhi. 

 

Pasal 31 

Pemberhentian dari Kegiatan Akademik 

 

1. Pemberhentian dari  kegiatan  akademik  dapat  diberikan  kepada  mahasiswa karena: 

a. Pelanggaran Peraturan Akademik.  

b. Mengundurkan diri. 

2. Pemberhentian mahasiswa dari kegiatan akademik ditetapkan melalui keputusan 

Direktur. 

 

BAB VI TATA TERTIB 

 

Pasal 32 

Organisasi Kelas 

 

1. Setiap kelas harus mempunyai ketua kelas yang dipilih oleh mahasiswa kelas yang 

bersangkutan. 

2. Ketua kelas bertanggung jawab langsung kepada Ketua Program Studi. 

3. Ketua kelas harus menjaga kebersihan, ketertiban ruangan, ketertiban anggotanya, dan 

kelancaran proses belajar mengajar. 

 

 

Pasal 33 

Kedisiplinan dan Sanksi 

 

1. Polifurneka mengharuskan para mahasiswa memiliki disiplin tinggi yaitu: 
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a. hadir di kampus secara teratur dan tepat pada waktunya; 

b. bertingkah laku yang baik; 

c. memelihara kebersihan dan ketertiban kelas; 

d. dilarang makan, minum, dan merokok di kelas, laboratorium, dan bengkel; 

e. dilarang membawa, mengedarkan, dan atau menggunakan narkoba, minuman 

keras, dan sejenisnya; 

f. menjaga barang-barang milik Polifurneka dari kerusakan dan kehilangan; 

g. tidak dibenarkan melakukan perkelahian/pemukulan, penghinaan terhadap 

pribadi/kelompok, dan tindak pidana lainnya; 

h. berpakaian rapi (tidak berkaos oblong, tidak berpakaian robek, bersepatu, dan 

berambut pendek bagi laki-laki) serta mentaati peraturan lain yang berlaku di 

Polifurneka. 

2. Program Studi dapat menetapkan pakaian seragam sesuai dengan kebutuhan jurusan 

masing-masing. 

3. Pelanggaran terhadap peraturan kedisiplinan akan dikenakan sanksi. Sanksi dapat 

berupa peringatan lisan maupun tertulis, kompensasi, diskors (diberhentikan sementara), 

atau dikeluarkan dari Polifurneka setelah mendapatkan pertimbangan Majelis Kode Etik; 

4. Sanksi atas pelanggaran sebagaimana ayat 3 di atas, akan diatur dalam aturan tersendiri. 

 

Pasal 34 

Kewajiban dan Larangan 

 

1. Setiap mahasiswa Polifurneka wajib berpegang pada ketentuan-ketentuan sebagai 

berikut: 

a. Menaati segala ketentuan dan / atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

b. Melaksanakan proses pembelajaran dengan penuh kesadaran, jujur, tertib, cermat, 

berdisiplin, dan bertanggungjawab; 

c. Tidak melakukan kecurangan akademik, seperti menyontek dan plagiat.  

d. Menepati waktu dalam mengikuti kegiatan perkuliahan; 

e. Menjunjung tinggi kehormatan Negara, Polifurneka, dan martabat mahasiswa; 

f. Menjaga kebersihan dan ketertiban; 

g. Tidak merokok, makan dan minum selama jam kuliah kecuali pada  waktu istirahat di 

tempat yang telah ditentukan; 

h. Tidak  merokok,  makan  dan  minum  didalam  ruang  kuliah  atau   ruang praktek; 

i. Mematuhi petunjuk K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja); 

j. Memelihara dan menghindari kerusakan dan/atau hilangnya barang-  barang  milik 

Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu; 

k. Tidak melakukan kegiatan yang melawan hukum; 

l. Mengikuti ketentuan dan peraturan yang ditetapkan  oleh  Politeknik Industri Furnitur 

dan Pengolahan Kayu. 

2. Setiap mahasiswa Polifurneka dilarang: 

a. Menyalahgunakan identitas dan atribut Polifurneka; 

b. Menggunakan fasilitas Polifurneka tanpa izin; 

c. Mengganggu ketenangan, ketentraman, ketertiban, keamanan, dan kehormatan 

masyarakat; 

d. Mengkonsumsi minuman beralkohol dan/atau menggunakan NAPZA (narkotika, 

psikotropika dan zat adiktif); 

e. Melanggar norma yang berlaku di masyarakat; 
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f. Membawa barang yang mengandung unsur pornografi yang tidak terkait dengan 

kegiatan akademik. 

3. Mahasiswa yang tidak mematuhi peraturan Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan 

Kayu akan diberikan sanksi berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, kompensasi 

kerja dan/atau diberhentikan dari kegiatan akademik. 

 

Pasal 35 

Peringatan Lisan 

 

1. Peringatan Lisan dapat diberikan kepada mahasiswa atas pelanggaran sebagai berikut: 

a. Tidak menaati ketentuan/peraturan/perundang-undangan yang berlaku. 

b. Tidak mengindahkan peraturan, tata tertib, kesopanan dan rasa hormat. 

c. Tidak melaksanakan tugas kuliah yang diberikan. 

d. Tidak melaksanakan instruksi keselamatan yang diberikan. 

e. Tidak mengikuti prosedur penggunaan alat,  perkakas  dan  benda  milik  Politeknik 

Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu dengan benar. 

f. Tidak mengikuti ketentuan cara berpakaian yang berlaku di Politeknik Industri 

Furnitur dan Pengolahan Kayu. 

g. Tidak mengindahkan larangan merokok, makan dan minum di ruang kelas, bengkel, 

studio, laboratorium dan fasilitas lainnya. 

h. Tidak menjaga ketenangan yang dapat mengganggu proses belajar. 

2. Pelanggaran yang dapat mengakibatkan terbitnya Peringatan Lisan dapat dilaporkan oleh 

seluruh staf sesuai dengan tugas dan lingkup tanggungjawabnya. 

3. Nama mahasiswa dan jenis pelanggaran ditulis dalam Form Peringatan serta 

ditandatangani oleh mahasiswa yang bersangkutan dan staf yang melaporkan. 

4. Pemberian Peringatan Lisan ditetapkan oleh Ketua Program Studi. 

 

Pasal 36 

Peringatan Tertulis 

 

1. Peringatan tertulis dapat diberikan kepada mahasiswa atas pelanggaran sebagai 

berikut: 

a. Tidak jujur dalam memberikan alasan ketidakhadiran. 

b. Tidak mengindahkan instruksi keselamatan yang berpotensi atau menyebabkan 

terjadinya kecelakan yang membahayakan diri sendiri dan/atau orang lain. 

c. Tidak melaksanakan/mentaati tugas kompensasi pada waktu yang telah ditentukan. 

d. Menghilangkan atau merusak alat, perkakas dan/atau benda milik Politeknik Industri 

Furnitur dan Pengolahan Kayu. 

e. Tidak jujur dalam memberikan alasan kerusakan alat/mesin/benda kerja. 

f. Tidak mematuhi hal-hal lain yang diatur melalui peraturan dan tata tertib di 

Polifurneka. 

2. Pelanggaran yang dapat mengakibatkan terbitnya Peringatan Tertulis dapat dilaporkan 

oleh seluruh pegawai Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu sesuai dengan 

tugas dan lingkup tanggungjawabnya. 

3. Nama mahasiswa dan jenis pelanggaran ditulis dalam Form Peringatan serta 

ditandatangani oleh mahasiswa yang bersangkutan dan pegawai yang melaporkan. 

4. Pemberian Peringatan Tertulis ditetapkan oleh Ketua Program Studi untuk kemudian 

dilaporkan ke Direktur. 
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5. Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu akan menyampaikan surat 

pemberitahuan tertulis kepada orangtua/wali mahasiswa atas setiap pelanggaran yang 

menyebabkan terbitnya sebuah Peringatan Tertulis. 

6. Peringatan Tertulis dapat diberikan sebagai akumulasi 4 (empat) Peringatan Lisan yang 

diterima dalam setiap semester. 

7. Mahasiswa hanya diperbolehkan menerima sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Peringatan 

Tertulis dalam setiap semester. Pada Peringatan Tertulis ke-4 (ke empat) mahasiswa 

akan diberhentikan dari kegiatan akademik. 

8. Mahasiswa hanya diperbolehkan menerima sebanyak-banyaknya 6 (enam) Peringatan 

Tertulis selama masa pendidikan yang dihitung kumulatif sejak semester pertama. Pada 

peringatan tertulis ke-7  (ke tujuh)  mahasiswa  akan diberhentikan  dari kegiatan 

akademik. 

 

Pasal 37 

Ketidakhadiran Mengikuti Perkuliahan 

 

Ketidakhadiran mengikuti kegiatan perkuliahan dapat dikategorikan kedalam 2 (dua) kondisi, 

yaitu: 

1. Ketidakhadiran yang Diijinkan. 

2. Ketidakhadiran yang Tidak Diijinkan. 

 

Pasal 38 

Ketidakhadiran yang Diizinkan 

 

1. Ketidakhadiran hanya diizinkan dengan alasan sakit (dengan surat keterangan dari Orang 

Tua/Wali untuk satu hari atau dengan Surat Keterangan Dokter), kecelakaan, dan 

keperluan yang mendesak. Sakit yang dialami di kampus harus sepengetahuan Dosen 

Pembimbing Akademik dan atau Ketua Program Studi.  

2. Izin selama sehari atau kurang sehari, harus disetujui oleh Dosen Pembimbing Akademik 

atau Ketua Program Studi.. Permohonan izin ketidakhadiran ini harus dilakukan secara 

tertulis. 

3. Apabila tidak hadir lebih dari sehari sampai tiga hari, izin harus disetujui Ketua Program 

Studi.secara tertulis, sedangkan izin lebih dari tiga hari maka harus melalui Direktur atau 

petugas yang ditunjuk. 

4. Apabila tidak hadir karena hal-hal yang tak terduga/mendadak, maka setelah tiga hari, 

Ketua Program Studi dan atau Direktur sudah harus menerima pemberitahuan tertulis. 

Pada saat hadir kembali, diharuskan membawa surat dari Orang Tua/Wali yang 

menyatakan alasan ketidakhadiran tersebut. 

5. Ketidakhadiran yang diijinkan diberlakukan dalam hal:  

a. Sakit. 

b. Urusan pribadi yang penting dan mendadak, misalnya: anggota keluarga yang 

mempunyai hubungan langsung (Ayah, Ibu, Kakak dan/atau Adik) mendapat 

kecelakaan berat, sakit keras atau meninggal dunia. 

c. Urusan pribadi yang penting dan dapat direncanakan, misalnya: panggilan oleh 

pengadilan dan mengikuti tugas negara. 

d. Mengikuti kegiatan kemahasiswaan dengan penugasan institusi. 

6. Ijin sakit dibuktikan dengan surat keterangan dokter resmi. Bila  diperlukan Politeknik 

Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu akan memeriksa keabsahan surat  keterangan 
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dokter tersebut. 

7. Pemberitahuan atas ketidakhadiran untuk urusan pribadi harus sudah diterima oleh Ketua 

Program Studi secara tertulis sekurang-kurangnya 24 jam sebelumnya. Meskipun 

demikian surat pernyataan/alasan ketidakhadiran yang ditandatangani oleh orang 

tua/wali harus diserahkan kepada Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu ketika 

mengikuti kuliah kembali. 

8. Pada dasarnya ketidakhadiran yang diijinkan harus digantikan dengan responsi kuliah 

sesuai waktu yang ditinggalkan. Pengurangan waktu responsi kuliah dapat 

dipertimbangkan sesuai dengan ketercapaian bahan kuliah yang direncanakan. 

 

Pasal 39 

Ketidakhadiran yang tidak Diizinkan 

 

1. Ketidakhadiran yang tidak diijinkan diberlakukan dalam hal:  

a. Terlambat. 

b. Bolos. 

2. Ketidakhadiran yang tidak diijinkan dapat mengakibatkan diberikannya Peringatan Lisan 

atau Peringatan Tertulis. 

a. 1 (satu) Peringatan Lisan diberikan pada hal-hal sebagai berikut:  

• 3 kali terlambat, masing-masing tidak lebih dari 10 menit. 

• 10 menit < terlambat ≤ 100 menit. 

b. 1 (satu) Peringatan Tertulis akan diberikan pada hal-hal sebagai berikut:  

• Ketidakhadiran > 100 menit pada setiap hari kuliah. 

• Bolos 1 hari. 

3. Waktu ketidakhadiran yang tidak diijinkan akan dicantumkan pada  Laporan Semester. 

4. Tidak hadir tanpa izin dan keterlambatan hadir akan dikenakan peringatan lisan maupun 

tertulis dengan sanksi kompensasi sebagai berikut: 

Ketidakhadiran Sanksi/Kompensasi 

▪  1 jam pelajaran 

▪ 1 jam  A  satu hari 

▪ Satu hari 

▪ Sakit tanpa surat keterangan Dokter 

▪ Izin tanpa persetujuan resmi 
dari Polifurneka 

▪ 4 jam 

▪ Satu hari 

▪ 2 hari 

▪ 1 kalinya 

▪ 1 kalinya 

 

5. Waktu ketidakhadiran dihitung berdasarkan tiap hari perkuliahan dan dijumlahkan oleh 

Dosen Pembimbing Akademik setiap 1 minggu. 

6. Peringatan tertulis akan diberikan kepada mahasiswa sebagai berikut: 

a. tidak hadir tanpa izin selama 14 jam diberikan Surat Peringatan Pertama (SP I) oleh 

Dosen Pengampu; 

b. tidak hadir tanpa izin selama 28 jam diberikan Surat Peringatan Kedua (SPII) oleh 

Ketua Program Studi; 

c. tidak hadir tanpa izin selama 42 jam diberikan Surat Peringatan Ketiga (SP III) oleh 

Direktur/Pejabat yang berwenang serta menandatangani surat pernyataan untuk tidak 

melakukan alpa lebih dari 8 jam; 

d. tidak hadir tanpa izin selama 50 jam, diberhentikan/dikeluarkan dari Polifurneka. 
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Ketentuan pada ayat (6) ini harus dilakukan secara berjenjang. 

7. Kompensasi dapat dilaksanakan pada semester berjalan, atau setelah ujian akhir 

semester, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Polifurneka yang dilaksanakan di 

program studi masing-masing.  

8. Tiap mahasiswa yang telah bebas kompensasi akan diberikan surat keterangan bebas 

kompensasi yang ditandatangani Ketua Program Studi dan mahasiswa yang belum 

merampungkan kompensasinya karena sesuatu hal (dibuktikan), maka diberikan surat 

keterangan bebas kompensasi bersyarat. Nilai kompensasi yang tersisa harus 

diselesaikan pada satu semester berjalan berikutnya. 

 

Pasal 40  

Dikeluarkan dari Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu 

 

1. Disamping hal-hal yang berhubungan dengan status kelulusan ataupun  ketidakhadiran 

yang telah ditetapkan sebelumnya, seorang mahasiswa akan dikeluarkan dari Politeknik 

Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu jika: 

a. Terbukti melakukan kegiatan pencurian atau penipuan.  

b. Terlibat kasus pidana/kriminal/subversi. 

c. Terbukti mengonsumsi minuman beralkohol dan/atau menggunakan NAPZA 

(narkotika, psikotropika dan zat adiktif). 

d. Diputuskan bersalah oleh pengadilan akibat melanggar peraturan dan perundang-

undangan yang berlaku. 

2. Keputusan dikeluarkan dari Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu ditetapkan 

melalui Keputusan Direktur. 

 

Pasal 41 

Pejabat yang Berwenang Menghukum 

 

1. Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi disiplin kepada mahasiswa adalah Direktur. 

2. Direktur dapat melimpahkan kewenangan tersebut kepada Pembantu Direktur dan/atau 

Ketua Program Studi. 

 

 

Pasal 42 

Cuti Akademik 

 

1. Mahasiswa dapat mengajukan permohonan cuti akademik kepada Direktur melalui Ketua 

Program Studi. 

2. Mahasiswa yang diizinkan untuk mengajukan cuti akademik hanya dengan alasan: 

a. sakit/dirawat di rumah sakit yang menyebabkan ketidakhadiran dalam perkuliahan 

lebih dari 1 minggu atau lebih; 

b. tidak mampu membayar SPP, dengan menunjukkan surat keterangan dari 

pemerintah setempat (Kelurahan/ Desa); 

c. atas permintaan sendiri karena alasan tertentu, dan sesuai dengan kalender 

akademik; 

d. mahasiswa yang telah cuti, maka pada saat mendaftar ulang diwajibkan membayar 

SPP selama dua semester, (satu semester untuk selama masa cuti, dan satu 

semester untuk semester yang akan diikuti), kecuali yang termaktub dalam ayat (2) 
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b hanya membayar satu semester yang akan diikuti. 

3. Mahasiswa dicutikan bila tidak mendaftar ulang sampai batas waktu yang telah 

ditetapkan; 

4. Mahasiswa diperkenankan cuti akademik hanya satu kali selama masa pendidikan. 

 

Pasal 43 

Pengunduran Diri 

 

Mahasiswa yang telah habis masa cutinya dan tidak mendaftar ulang sampai pada batas 

waktu yang telah ditetapkan, maka dianggap mengundurkan diri sebagai mahasiswa. 

 

Pasal 44  

Pertanggungjawaban Atas Barang 

Milik Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu 

 

1. Setiap mahasiswa bertanggung  jawab  terhadap  kelengkapan  mesin/ alat/ bahan kerja 

yang dipercayakan kepadanya. 

2. Mahasiswa diharuskan melakukan pemeriksaan berkala terhadap kelengkapan mesin/ 

alat/ bahan kerja yang digunakan sesuai dengan daftar inventarisnya. 

3. Mahasiswa diharuskan segera melapor kepada staf pengajar yang bersangkutan jika 

menerima alat/bahan kerja yang rusak atau tidak lengkap. 

4. Mahasiswa diharuskan segera melapor kepada staf pengajar yang bersangkutan apabila 

merusakkan/menghilangkan mesin/alat/bahan kerja yang dipercayakan kepadanya. 

5. Pertanggungjawaban  atas  kehilangan/kerusakan  yang  disebabkan  oleh sekelompok 

mahasiswa akan dibebankan kepada seluruh mahasiswa dari kelompok/kelas tersebut. 

6. Selain Peringatan Tertulis, mahasiswa diharuskan untuk mengganti mesin/alat/bahan 

kerja yang dirusakkan atau dihilangkannya. 

7. Penggantian  atas  mesin/alat/bahan  kerja  dapat  diubah  menjadi   kompensasi  kerja 

atau denda yang nilainya ditentukan oleh Ketua Program Studi dengan tetap 

mempertimbangkan aspek akademis terkait dengan kasus yang terjadi. 

 

BAB IV 

TATA CARA PEMANGGILAN, PEMERIKSAAN, PENJATUHAN, DAN 

PENYAMPAIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN DIKELUARKAN DARI 

POLIFURNEKA 

 

Pasal 45  

Majelis Kode Etik 

 

1. Untuk menangani pelanggaran disiplin mahasiswa berupa dikeluarkan dari Polifurneka, 

Direktur membentuk Majelis Kode Etik. 

2. Majelis Kode Etik terdiri dari Ketua SPIP serta Ka. Prodi dari seluruh Program Studi. 

3. Masa kerja Majelis Kode Etik adalah 1 (satu) tahun, dan dapat diperpanjang sesuai 

kebutuhan. 

 

Pasal 46  

Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi 
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1. Mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh 

Majelis Kode Etik. 

2. Pemanggilan kepada mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan 

paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan. 

3. Apabila waktu pemeriksaan dibutuhkan lebih dari1 (satu) kali, maka Majelis Kode Etik  

dapat melakukan pemeriksaan pada hari yang lain sesuai kebutuhan. 

4. Pada akhir periode pemeriksaan, Majelis Kode Etik  membuat Berita Acara Usulan 

Hukuman Disiplin kepada Direktur melalui Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan. 

 

 

BAB VI 

KELULUSAN 

 

Pasal 47 

Status Kelulusan Program Pendidikan 

 

Status lulus pendidikan diberikan kepada mahasiswa program pendidikan yang mendapatkan 

status kelulusan Tetap pada semester akhir program pendidikannya. 

 

Pasal 48 

Yudisium 

 

1. Yudisium adalah status kelulusan pada akhir masa pendidikan yang terbagi atas status 

Cumlaude, Sangat Memuaskan, dan Memuaskan. 

2. Yudisium Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu ditentukan oleh unsur-unsur 

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). 

3. Berdasarkan unsur-unsur penetapan tersebut di atas, maka Yudisium ditetapkan sebagai 

berikut: 

Yudisium Kriteria 

Cum Laude IPK > 3,50, tidak pernah mendapatkan nilai D/E 

Sangat 

Memuaskan 

2,75 < IPK < 3,50 atau IPK > 3,50 namun pernah 

mendapatkan nilai D/E  

Memuaskan Tidak memenuhi kriteria pada yudisium “Cum Laude” dan 

“Sangat Memuaskan”. 

 

4. Pernyataan Yudisium dituliskan pada Transkrip Akademik. 

 

Pasal 49  

Ijazah Program Pendidikan 

 

1. Sesuai Keputusan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 

Nomor 257/M/KPT/2017 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi, 

mahasiswa yang dinyatakan lulus pada program pendidikan berhak mendapatkan Ijazah 

Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu, dengan gelar sebagai berikut: 

a. Untuk Program Studi Diploma 3 Teknik Produksi Furnitur, Ahli Madya Teknik 
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disingkat A.Md.T. 

b. Untuk Program Studi Diploma 3 Desain Furnitur, Ahli Madya Desain disingkat 

A.Md.Ds. 

c. Untuk Program Studi Diploma 3 Manajemen Bisnis Industri Furnitur, Ahli Madya 

Manajemen disingkat A.Md.M. 

2. Ijazah diterbitkan oleh Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu dan diakui oleh 

Pemerintah Republik Indonesia. 

3. Ijazah hanya diterbitkan 1 (satu) kali dan penggantian ijazah asli tidak  dapat dilakukan 

dengan alasan apapun. 

 

Pasal 50 

Transkrip Akademik 

 

1. Lulusan Program Pendidikan berhak mendapatkan Transkrip Akademik. 

2. Transkrip Akademik dapat diberikan bagi mereka yang  tidak  menyelesaikan program 

pendidikan dan telah dinyatakan tidak lagi terdaftar sebagai mahasiswa melalui 

keputusan Direktur. 

3. Transkrip  akademik  seperti  yang  tercantum  pada   ayat   2   hanya   mencantumkan 

nilai dari mata kuliah yang telah diikuti selama masa pendidikannya. 

4. Transkrip Akademik hanya diterbitkan 1 (satu) kali dan penggantian transkrip akademik 

asli tidak dapat dilakukan dengan alasan apapun. 

 

BAB VII 

PENUTUP 

 

Pasal 51 

Penutup 

 

1. Pelaksanaan Peraturan Akademik merupakan tanggung jawab Direktur. 

2. Dalam hal-hal yang masih meragukan, Direktur berhak memutuskan maksud dan arti dari 

pasal yang tercantum dalam Peraturan Akademik ini. 

3. Peraturan Akademik dapat diturunkan ke dalam peraturan atau tata tertib  lainnya selama 

tidak bertentangan dengan isi Peraturan Akademik ini. 

4. Peraturan Akademik ini berlaku mulai tanggal ditetapkan. 
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Lampiran SOP Pelaksanaan Kompensasi 
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