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Pelanggaran Ringan
 Memakai kaos oblong /kaos berkerah, celana jeans/baju yang sobek, sarung dan sandal,
topi (pet), rambut panjang, anting, kalung, gelang, (khusus Laki-laki) dan tato, pakaian ketat
dan transparan, rok/celana di atas mata kaki, baju pendek (khusus Perempuan), tanpa
jilbab dan menggunakan sepatu sandal;
 Saat berkendaraan mahasiswa:
 Ngebut, boncengan lebih dari dua orang, memodifikasi knalpot sehingga mengakibatkan
kebisingan, dan mengganggu ketenangan serta kenyamanan kegiatan akademik;
 Melakukan perusakan lingkungan, serta meletakkan kendaraan tidak di tempat parkir yang
ditentukan dan melanggar rambu-rambu lalu lintas dalam kampus;
 Menggunakan kantor sekretariat di luar batas yang telah ditetapkan, kecuali memperoleh
izin dari UIN Raden Intan Lampung, menggunakan kantor sekreteriat sebagai tempat
menginap, memasak, mencuci, menjemur pakaian dan aktivitas rumah tangga lainnya, serta
menempelkan brosur- brosur disembarangan tempat;
 Memasuki ruangan kuliah terlambat tanpa izin dan mengucap salam, mengobrol dalam
ruangan saat perkuliahan sedang berlangsung, dan/atau duduk berdampingan laki-laki dan
perempuan, serta membawa catatan dan menyontek ketika ujian berlangsung;
 Menggunakan telepon genggam ketika kuliah sedang berlangsung;
 Membuang sampah di sembarang tempat di area kampus dan membuat corat-coret yang
tidak pada tempatnya;
 Menggunakan fasilitas UIN secara tidak bertanggung jawab yang mengakibatkan timbulnya
kerugian.
Pelanggaran Sedang
 Membawa senjata tajam;
 Mengundang dan atau membawa pihak luar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden
Intan Lampung ke dalam kampus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan
Lampung yang dapat menimbulkan keonaran;
 Mengganggu ketenangan proses belajar mengajar serta ketenangan penghuni di lingkungan
kampus; Memiliki, membawa, menggandakan, meminjam, meminjamkan, menjual, dan
menyewakan media pornografi;
 Berkhalwat (menyendiri laki-laki dan perempuan);
 Melakukan provokasi dan tindakan lain yang dapat mencemarkan nama baik UIN Raden
Intan Lampung, seseorang, golongan, ras, suku, dan agama dan melakukan perkelahian dan
atau tawuran serta demonstrasi yang anarkhis.
 Merokok saat mengikuti kegiatan akademik dan membuang putung rokok di sembarang
tempat di kampus.
Pelanggaran Berat
 Melakukan kecurangan akademik dalam bentuk plagiat (membuatkan dan atau meminta
orang lain untuk membuatkan skripsi), praktek perjokian, memalsukan nilai, tanda tangan
dan surat keterangan yang berkaitan dengan kegiatan akademik, administrasi maupun
kemahasiswaan;
 Melakukan tindakan kriminal dan melakukan tindak pidana yang dijatuhi hukuman penjara
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 Melakukan tindak perzinaan atau kumpul kebo;
NB:
*Diharapkan bagi mahasiswa FEBI melaksankan shalat jamaah ketika tiba waktu shalat.
*Bagi mahsiswa yang melanggar akan dikenai sanksi
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Kalender Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Raden Intan Lampung TA. Ganjil 2019/2020
NO

JENIS KEGIATAN

WAKTU

1

Perkuliahan Semester Ganjil TA. 2019/2020

19 Agustus – 02 Desember 2019

2

Penysunan Kartu Rencana Studi (KRS)

3

Ujian Tengah Semester (UTS)

4

Matrikulasi Gelombang II

5

Praktek Pengamalan Ibadah (PPI)

03-17 Desember 2019

6

Pemadatan Perkuliahan

25-29 Nopember 2019

7

Ujian Akhir Semester (UAS)

09-13 Desember 2019

8

Penyetoran Nilai

9

Input Nilai Semester Ganjil TA. 2019/2020 Ke Siakad

16-20 Desember 2019

10

Revisi Nilai Semester Ganjil TA. 2019/2020

22-27 Desember 2019

16-22 Juli 2019
03 – 10 Oktober 2019
Menyesuaikan

Menyesuaikan setelah pelaksanaan UAS

