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Kami beri hhukan kepda mahasiswa Fakultas llmu Budaya Uniuersitas Andalas bahwa berdasarkan Peratr.rtan

Universitas Andalas Nomor 26 tahun 2022 lentang Kemahasiswaan pada Pasal 9, setiap mahasiswa

penyelenggaman kemahasiswaan dilarang:

a. menghalangi terlaksananya proses belajar mengajar dan kegiatan akademik lainnya, baik di Departemen, Fakultas,

maupun Universitas;

b. melakukan pemalsuan atas dokumen serta surct yang berkaitan dengan kegiatan akademik dan kemahasiswaan

untuk kepentingan pribadi atau kelompok;

melakukan kEiatan yang mengakibatkan kerusakan sarana dan pnasamna kampus;

melakukan kegiatan periudian dan/atau meminum minuman beralkofrol;

melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan obat terlanang lainnya;

membawa seniata tajam dan/atau senjata api ke lingkungan kampus kecuali atas izin Rektor atau Dekan;

melakukan tindakan melawan hukum yang diancam dengan ketentuan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

h. berambut paniang (gondrong) yang melebihi kerah baju, memakai anting dan/atau mewamai rambut secara

mencolok bagi pria;

i. memakai pakaian ketat, transparan, tidak menufup pangkal leher, lengan, perut dan pinggang, roUcelana yang

tidak menutup lutut, memakai pertriasan dan make W yang berlebihan, danlatau rnewamai rambut secaria

mencolok bagiwanita;
j. memakaisandal, sandal bertali, dan/ahu kaos oblong;

k. mempunyai tato selama menjadi mahasiswa UNAND kecuali atas ketentuan adat dar/atau agama;

l. melakukan kegiatan kemahasiswaan berbentuk bakat dan minat dalam kampus tanpa izin atau sepengetahuan
pimpinan baik pada tingkat departememenn, fakultas, maupun universitas;

m. melakukan perbuatan dan sikap lainnya yang bertentangan dengan nilai agama, adat istiadat, norma dan etika
yang berlaku di lingkungan kampus dan masyarakat;

n. melanggar kesusilaan dan kesopanan dengan sengala dan terbuka dengan berpritaku sebagai pmangan sesama
jenis;

o. melakukan pelecehan dan/atau kekerasan seksual;

p. menginap di kampus, kecuali atas izin dari ReKor atau Dekan;
q. melaksanakan kegiatan kemahasiswaan antara pukul 22.00 sampaidengan 06.00 waktu lndonesia Banat, kecuali

atas izin dari Rektor atau Dekan;

r. melaksanakan kegiatan kemahasiswaan yang mengatasnamakan univensitas di luar kampus, kecuali atas izin dari
Rektor atau Dekan; dan/atau

s. meminta sumbargan ditempat umum diluarkampns.

Jika ada pelanggaran teftadap larangan tersebut, maka pelanggar dikenakan sanksi kemahasiswaan (Pasal 12).

Demikianlah pemberitahuan ini kami sampaikan untuk dapat dipedomani.

Tembusan:
1. Ormawa di lingkungan FIB-Unand
2. Pembina Ormawa di lingkungan Fl&Unand
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