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Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama



Sesuatu yang berharga, keyakinan yang
dipegang seseorang sesuai tuntutan hati
nurani.

Ex: bersikap jujur dan amanah



Seperangkat peraturan dan norma yang dimilki
bersama oleh para anggota masyarakat, yang jika
dilaksanakan oleh para anggota akan melahirkan
perilaku yang dipandang layak dan dapat diterima
oleh semua masyarakat setempat.

Contoh budaya mahasiswa Akper : memakai
pakaian seragam lengkap, tidak memakai kaos
oblong dan sandal jepit



Berhubungan dengan prinsip  
perbuatan/tindakan yang benar
atau salah

Misalnya: mencontek, memalsukan 
tandatangan dosen, Berbohong,  dll



Kultur Perguruan Tinggi
“ CIVITAS  AKADEMIKA” 

Dosen dan Mahasiswa



Kebiasaan yang 
difahami,dianut,dan 
dilaksanakan bersama 
seluruh warga 
kampus.



Nilai

Kerjakeras, inovatif, 
memberi layanan terbaik

Norma

Sopan 
santun,menghargai 
dan menghormati 

antar sesama, 
kerjasama dalam tim



1. Penyampaian pendapat tidak boleh mengganggu kegiatan
Tridharma perguruan tinggi serta kegiatan lainnya yang ada di 
tingkat Perguruan Tinggi dan tidak menyinggung SARA (Suku, 
Agama, Ras, dan Antargolongan).

2. Mahasiswa yang menyampaikan pendapat wajib mentaati
peraturan atau ketentuan yang berlaku.

3. Bentuk penyampaian pendapat dilakukan melalui dialog 
tatap muka dengan nuansa akademik yang dilengkapi dengan
pendapat tertulis.

4. Bentuk penyampaian pendapat lain dapat dimungkinkan
dengan tetap memprioritaskan dialog atau musyawarah.

Tatakrama Menyampaikan Pendapat



Rencana penyampaian pendapat disampaikan secara
tertulis kepada pimpinan yang berisi:

maksud dan tujuan

topik atau permasalahan yang akan 
disampaikan

penanggungjawab pelaksana

peserta, waktu, tempat pelaksanaan, 
dan lama waktu yang diperlukan.

Rencana penyampaian pendapat
diajukan minimal 2 hari sebelum
penyampaian pendapat dilakukan



Tata krama Pergaulan Mahasiswa

Mengembangkan semangat kekeluargaan dan saling menghormati
dengan tidak membedakan latar belakang sosial ekonomi, suku, 
agama, ras, dan antar golongan.

Mengembangkan kepekaan sosial, kesetiakawanan, dan
solidaritas antar sesama.

Mengembangkan sikap sopan santun dalam berperilaku dan
berpikir.

Mengembangkan sikap sopan santun dalam berperilaku dan
berpikir.

Menerapkan sopan santun dalam berkonsultasi, bertegur sapa, dan
berkomunikasi dengan pimpinan/dosen/staf



Tata 
Krama

Tidak melakukan pergaulan yang 
melanggar norma kesusilaan.

Menampilkan sikap hormat dan menghargai
pimpinan/dosen/staf dengan menghindarkan
berbicara atau bersenda gurau berlebihan di 
depan ruang kuliah atau ruang kantor
sehingga menggangggu aktivitas perkuliahan.

Tidak mengadu domba antara sesama
mahasiswa, mahasiswa dengan dosen, dosen
dengan dosen, atau dosen dengan atasannya



Tata krama Berpenampilan

• Berpakaian dan berpenampilan bersih, rapi, sopan, 
dan tidak berlebihan
yang sesuai dengan tempat, waktu dan situasi.

• Mengenakan atasan berkerah, bawahan panjang, 
dan bersepatu.

Pada kegiatan upacara atau kegiatan khusus atau
kegiatan olah raga atau
pada hari tertentu diharuskan mengikuti ketentuan
pakaian beserta kelengkapan yang berlaku.





https://www.slideshare.net/literasidigital/bijak-bersosmed-tips-dan-informasi-
gerakan




