
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Blitar ini yang dimaksud dengan:
a. Universitas Nahdlatul Ulama Blitar yang selanjutnya disebut UNU Blitar adalah

perguruan tinggi swasta di Jawa Timur di bawah naungan PBNU.
b. Rektor adalah Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Blitar.
c. Wakil Rektor III adalah Wakil Rektor UNU Blitar yang membidangi kemahasiswaan,

hubungan masyarakat, kerjasama dan alumni.
d. Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Blitar yang selanjutnya disebut mahasiswa

adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi di UNU Blitar.
e. Mahasiswa baru adalah mahasiswa yang diterima melalui penerimaan yang

diselenggarakan oleh UNU Blitar.
f. Mahasiswa baru Program Sarjana adalah mahasiswa yang diterima untuk mengikuti

pendidikan pada Program Sarjana di UNU Blitar.
g. Mahasiswa Asing adalah mahasiswa yang berkewarganegaraan asing.

BAB II
PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Bagian Kesatu
Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana

Pasal 2

(1) Proses seleksi penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana UNU Blitar dikelola oleh
tim penerimaan mahasiswa baru.

(2) Penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana UNU Blitar didasarkan atas hasil seleksi
yang ditentukan oleh UNU Blitar.

(3) UNU Blitar dapat menerima mahasiswa baru Program Sarjana yang memiliki prestasi
tinggi dalam bidang akademik atau non-akademik di tingkat nasional dan/atau
internasional sesuai dengan ketentuan seleksi yang ditetapkan oleh UNU Blitar.

(4) UNU Blitar dapat menerima Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing
pada program studi sesuai ketentuan yang berlaku.

(5) Warga Negara Asing yang diterima pada program studi wajib memenuhi ketentuan
sebagaimana dijelaskan pada Pasal 4 peraturan ini.



Bagian Kedua
Mahasiswa Khusus Program Sarjana

Pasal 3

(1) Mahasiswa khusus program Sarjana adalah mahasiswa yang penerimaannya tidak
mengikuti peraturan penerimaan mahasiswa baru program Sarjana UNU Blitar
sebagaimana tertuang pada Pasal 2.

(2) Seleksi penerimaan mahasiswa khusus program Sarjana dilakukan oleh tim seleksi
penerimaan mahasiswa baru melalui ujian sesuai ketentuan UNU Blitar.

(3) Mahasiswa khusus program Sarjana dapat berstatus sebagai:

a. Mahasiswa pindahan, yaitu mahasiswa yang berpindah/mengalihkan studi dari
universitas/perguruan tinggi lain di dalam/luar negeri.

b. Mahasiswa tugas belajar, yaitu mahasiswa yang mendapat tugas belajar dari
instansi/lembaga negara/swasta yang mempunyai kerja sama dengan UNU Blitar.

c. Mahasiswa program kerjasama, yaitu mahasiswa yang berpindah/mengalihkan
studi dari perguruan tinggi yang memiliki kerjasama akademik dengan UNU Blitar.

(4) Mahasiswa program kerjasama harus mengikuti ketentuan akademik UNU Blitar dan
aturan lain menurut kesepakatan tertulis yang disetujui oleh UNU Blitar dan perguruan
tinggi mitra.

Bagian Ketiga
Mahasiswa Asing

Pasal 4

(1) UNU Blitar dapat menerima mahasiswa warga negara asing untuk jenjang Sarjana
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Warga negara asing dapat diterima sebagai mahasiswa UNU Blitar dalam status
sebagai mahasiswa baru maupun mahasiswa pindahan/alih studi dari perguruan tinggi
di luar negeri sesuai persyaratan yang ditentukan oleh UNU Blitar.

(3) Seleksi penerimaan mahasiswa warga negara asing dilakukan oleh tim seleksi
penerimaan mahasiswa baru melalui pola seleksi yang berlaku atau pola seleksi
khusus yang ditentukan oleh UNU Blitar.

(4) Warga negara asing yang diterima sebagai mahasiswa UNU Blitar, wajib memenuhi
persyaratan sebagai berikut:

a. Memiliki ijin tinggal untuk studi sesuai ketentuan keimigrasian yang berlaku di
Indonesia

b. Memiliki polis asuransi kesehatan yang berlaku selama menempuh studi di UNU



Blitar.

(5) Ketentuan sebagaimana tercantum dalam ayat 4 pasal ini merupakan prasyarat untuk
melakukan pendaftaran akademik di UNU Blitar.

Bagian Keempat
Pembatalan Penerimaan Mahasiswa

Pasal 5

(1) Penerimaan seorang mahasiswa baru UNU Blitar dapat dibatalkan apabila yang
bersangkutan:

a. Terbukti melakukan kecurangan pada saat mengikuti seleksi penerimaan
mahasiswa baru UNU Blitar

b. Sedang mengikuti pendidikan di UNU Blitar.
c. Diterima di program Sarjana namun tercatat pernah terdaftar sebagai mahasiswa

program Sarjana di UNU Blitar dan mengajukan pengunduran diri atau tidak
diperkenankan melanjutkan pendidikannya di program studi tersebut.

(2) Mahasiswa UNU Blitar yang di kemudian hari diketahui termasuk dalam kategori yang
dinyatakan dalam ayat (1) butir a, b dan c pasal ini, maka statusnya sebagai
mahasiswa UNU Blitar dapat dibatalkan.

Bagian Kelima
Keabsahan sebagai Mahasiswa

Pasal 6

(1) Mahasiswa UNU Blitar harus memenuhi semua persyaratan administratif yang
ditentukan oleh unit yang membidangi pendidikan di UNU Blitar.

(2) Mahasiswa yang tidak melengkapi persyaratan administratif seperti yang dimaksud
pada ayat (1) pasal ini, maka statusnya sebagai mahasiswa UNU Blitar menjadi tidak
sah.

(3) Mahasiswa yang memberikan keterangan palsu atau keterangan yang tidak benar
dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

(4) Mahasiswa tetap wajib menyerahkan semua persyaratan yang diminta pada waktu
yang telah ditetapkan walaupun UNU Blitar tidak menagih salah satu atau lebih
kelengkapan administratif seperti yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini. Kelalaian
terhadap hal tersebut dapat mengakibatkan status yang bersangkutan sebagai
mahasiswa UNU Blitar menjadi tidak sah.

(5) Penerimaan mahasiswa baru UNU Blitar diresmikan oleh Rektor UNU Blitar melalui
Surat Keputusan Mahasiswa Baru.



BAB III
PENDAFTARAN ULANG

Bagian Kesatu
Pendaftaran Ulang

Pasal 7

(1) Setiap mahasiswa UNU Blitar wajib melakukan pendaftaran ulang ke UNU Blitar
sebelum mengikuti kegiatan akademik pada semester terkait, sesuai dengan waktu
yang ditentukan dalam Kalender Pendidikan UNU Blitar.

(2) Mahasiswa dinyatakan telah mendaftar ulang apabila telah membayarkan biaya her
registrasi dengan bukti slip pembayaran dan melakukan pengisian Kartu Rencana
Studi (KRS).

(3) Kartu Rencana Studi (KRS) dapat berbentuk hardcopy dan softcopy yang harus
disimpan sampai mahasiswa menyelesaikan masa studi.

Bagian Kedua
Persyaratan Pendaftaran Ulang

Pasal 8

Mahasiswa UNU Blitar yang diizinkan melakukan pendaftaran ulang adalah mahasiswa
yang terdaftar pada semester sebelumnya, dengan persyaratan:

a. Memiliki KRS (Kartu Rencana Studi) semester sebelumnya dan KTM (Kartu Tanda
Mahasiswa).

b. Melunasi biaya pendidikan dan iuran sah lainnya untuk semester terkait.
c. Memiliki rencana studi untuk semester terkait yang telah disetujui oleh dosen

pembimbing akademik.
d. Tidak memiliki kasus/tunggakan terkait pelayanan/fasilitas akademik yang disediakan

oleh UNU Blitar.

Bagian Ketiga
Status Mahasiswa UNU Blitar

Pasal 9

Mahasiswa UNU Blitar meliputi semua mahasiswa yang mempunyai status:

a. Terdaftar di Pangkalan Data Direktorat Pendidikan Tinggi.
b. Aktif melaksanakan kegiatan akademik sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) .



Bagian Keempat
Perubahan Rencana Studi

Pasal 10

(1) Mahasiswa diberi kesempatan untuk melakukan Perubahan Rencana Studi (PRS), yaitu
menambah atau membatalkan mata kuliah dalam rencana studi yang tercantum dalam
KRS, dengan batas maksimum beban SKS sesuai aturan akademik dan sesuai dengan
jadwal yang ditentukan pada Kalender Akademik.

(2) Pengisian rencana studi oleh mahasiswa, persetujuan rencana studi oleh dosen
pembimbing akademik, dan pencetakan KRS hasil PRS harus dilaksanakan pada
jadwal yang telah ditetapkan dalam Kalender Akademik UNU Blitar.

Bagian Kelima
Keterlambatan Membayar Biaya Pendidikan

Pasal 11

(1) UNU Blitar memberikan perhatian khusus pada mahasiswa yang mempunyai kesulitan
dalam menyelesaikan biaya pendidikan.

(2) Mahasiswa yang belum dapat memenuhi biaya pendidikan pada saat jadwal
pendaftaran ulang yang telah ditetapkan oleh UNU Blitar, tetap diwajibkan memiliki
rencana studi untuk semester terkait yang telah disetujui oleh dosen pembimbing
akademik pada jadwal tersebut dengan dokumen pendukung yang dibutuhkan.

(3) Mahasiswa yang termasuk pada ayat (2) pasal ini diberi kesempatan untuk memenuhi
kewajiban membayar biaya pendidikan sampai batas waktu perubahan rencana studi.

(4) Mahasiswa yang belum dapat memenuhi biaya pendidikan dan mengalami kesulitan
untuk membayar biaya pendidikan wajib melapor kepada Lembaga Kemahasiswaan
UNU Blitar untuk dapat ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku.

Bagian Keenam
Prasyarat Mengikuti Kegiatan Akademik

Pasal 12

Mahasiswa berhak untuk mengikuti kegiatan akademik setelah terdaftar dan memperoleh
KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) dan KRS (Kartu Rencana Studi) yang sah untuk semester
terkait.



BAB IV
LAIN-LAIN

Bagian Kesatu
Kartu Tanda Mahasiswa Hilang

Pasal 13

(1) Jika KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) hilang, mahasiswa UNU Blitar wajib meminta
penggantian KTM.

(2) Mahasiswa yang kehilangan KTM melapor kepada Kepolisian atau petugas keamanan
kampus UNU Blitar (apabila kehilangan KTM terjadi di dalam kampus UNU Blitar) untuk
mendapatkan surat keterangan kehilangan KTM.

(3) Prosedur pengajuan KTM pengganti ditetapkan oleh Bidang Kemahasiswaan UNU
Blitar.

(4) Kelalaian untuk mengganti KTM tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak memenuhi
syarat-syarat administratif dalam mendapatkan pelayanan akademik.

Bagian Kedua
Keberadaan Mahasiswa di Kampus

Pasal 14

1. Semua fasilitas yang tersedia di kampus UNU Blitar dapat digunakan untuk
melaksanakan berbagai kegiatan akademik dan non akademik oleh seluruh sivitas
akademika UNU Blitar sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku.

2. Kampus Universitas Nahdlatul Ulama Blitar berikut sarananya pada dasarnya dapat
digunakan untuk melaksanakan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian
kepada masyarakat oleh seluruh sivitas akademika UNU Blitar.

3. Fasilitas pendidikan hanya disediakan bagi mahasiswa UNU Blitar yang terdaftar
secara sah.

4. Bagi mahasiswa yang sudah tidak diperkenankan untuk melanjutkan studi di UNU
Blitar, berlaku ketentuan sebagai berikut.

a. Mereka tidak dibenarkan untuk dilayani dalam seluruh kegiatan akademik termasuk
kegiatan kurikuler maupun non kurikuler.

b. Keberadaan mereka di dalam kampus Universitas Nahdlatul Ulama Blitar dikenakan
peraturan yang berlaku bagi non sivitas akademika UNU Blitar khususnya dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia pada umumnya.

5. Bagi mahasiswa yang dikenai sanksi akademik minimal skorsing 1 (satu) semester,
berlaku ketentuan sebagai berikut.

a. Tetap mendaftar sebagai mahasiswa UNU Blitar dengan beban 0 SKS.

b. Tidak dilayani dalam seluruh kegiatan akademik.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

(1) Dengan diterbitkannya peraturan ini maka peraturan sejenis yang mengatur hal yang
sama dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

(2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat
kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.


