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ABSTRACT 

THE IMPLEMENTATION OF SANCTIONS AGAINST STUDENTS WHO 

COMMIT DISCIPLINARY VIOLATIONS IN LAW FACULTY OF 

LAMPUNG UNIVERSITY  

 

BY 

RIZKY EFRILIANDIS 

The attitude of discipline greatly affects the activities of lectures and students' 

achievements. A student who commit the disciplinary violation should be 

sanctioned. In order to improve students' discipline, an academic regulation 

concerning the policy of disciplinary violation has been regulated under the 

Regulation of Lampung University's Rector No. 996/2016 and Chapter IV Article 

9 Paragraph 3 of Rector Decree No. 359 / UN26 / DT / 2012. 

 

The problems of this research are formulated as follows: (1) How is the 

implementation of sanctions against students who committed disciplinary 

violation in Law Faculty of Lampung University (Unila)? (2) What are the 

inhibiting factors in the implementation of sanctions against students who 

committed disciplinary violation in Law Faculty of Lampung University (Unila)?  

 

This research used empirical normative approach. The data collection procedures 

were done through literature study and field study. The data managements were 

carried out through the data checking, data classification, data compilation and 

data selection. Then the data were analyzed using descriptive qualitative method.  

 

Based on the results of the research, it showed that, the implementation of 

sanctions against students who committed disciplinary violation in Law Faculty of 

Lampung University has been done through oral and written warning. The oral 

and written warnings are parts of sanctions. The inhibiting factors in the 

implementation of sanctions was when the outsiders committed the disciplinary 

violation in Law Faculty of Unila which is beyond the control of the Law Faculty 

dean's decision.  

 

It is suggested the university creates the database for students who are subject to 

sanctions and disciplinary violations, since there was no previous accurate data for 

students affected by sanctions.  

 

Keywords: Implementation, Sanctions, Students' Disciplinary Violations. 



 

ABSTRAK 

PENERAPAN PEMBERIAN SANKSI TERHADAP MAHASISWA  

YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DISIPLIN DI  

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG 

OLEH 

RIZKY EFRILIANDIS 

Sikap disiplin sangat mempengaruhi kegiatan perkuliahan dan prestasi dari 

mahasiswa. Pelanggaran disiplin perlu diberikan sanksi bagi para mahasiswa. 

Dalam upaya meningkatkan kedisiplinan mahasiswa maka dibuatlah peraturan 

akademik yang mengacu pada kebijakan tentang pelanggaran disiplin diatur dalam 

bab IV pasal 9 ayat 3 keputusan rektor unila No. 359/UN26/DT/2012 dan 

peraturan rektor universitas lampung, No. 996 tahun 2016. 

 

Permasalahan penelitian ini dirumuskan: (1) Bagaimanakah penerapan sanksi 

terhadap mahasiswa yang melakukan pelanggaran disiplin di FH Unila? (2) 

Apakah faktor penghambat dalam penerapan sanksi terhadap mahasiswa yang 

melakukan pelanggaran disiplin di FH Unila? 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris. Prosedur pengumpulan 

data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Pengelolaan data dilakukan 

melalui tahap pemeriksaan data, klasifikasi data, penyusunan data dan seleksi 

data. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. 

 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa, penerapan sanksi terhadap 

mahasiswa yang melakukan pelanggaran disiplin di FH Unila adalah dilakukan 

dengan cara diberikan teguran lisan dan diberikan teguran tertulis. Teguran lisan 

dan teguran tertulis itu merupakan sebuah sanksi. Faktor penghambat dalam 

penerapan sanksi adalah melibatkan orang luar untuk melakukan tindakan 

pelanggaran disiplin di FH Unila yang di luar kontrol keputusan dekan FH Unila. 

 

Saran penelitian ini adalah diharapkan membuatkan data untuk mahasiswa 

yang terkena sanksi dan melakukan pelanggaran disiplin, mengingat bahwa 

sebelumnya tidak ada data yang akurat untuk mahasiswa yang terkena sanksi.  

 

Kata kunci: Penerapan, Pemberian Sanksi, Pelanggaran Disiplin Mahasiswa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pendidikan Tinggi merupakan penunjang dan perkembangan ekonomi dan sosial 

masyarakat bahwa menjadi katalisator dalam terjadinya perubahan ilmu dan 

perubahan teknologi yang dipercepat.1 Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan 

penyelenggaran pendidikan tinggi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2012. Peserta didik perguruan tinggi disebut mahasiswa, sedangkan tenaga 

pendidik perguruan tinggi disebut dosen.2  

 

Mahasiswa adalah sebutan bagi orang yang sedang menempuh pendidikan tinggi 

di sebuah perguruan tinggi yang terdiri atas sekolah tinggi, akademi, dan yang 

paling umum adalah universitas. Salah satu perguruan tinggi negeri yang terdapat 

di Lampung adalah Universitas Lampung. Dosen adalah pendidik profesional dan 

ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan 

menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, 

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.3 

 

                                                           
1 Conny R. Semiawan, Pendidikan Tinggi: Peningkatan Kemampuan Manusia Sepanjang 

Hayat Seoptimal Mungkin (Jakarta: PT. Grasindo, 1999), hlm. 4  
2 Suyanto, Dinamika Pendidikan Nasional Dalam Peraturan Dunia Global (Jakarta: PSAP, 

2005), hlm. 173-175. 
3 Bab 1 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2015 tentang Ketentuan Umum 

Pendidikan Tinggi 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan_tinggi
http://id.wikipedia.org/wiki/Mahasiswa
http://id.wikipedia.org/wiki/Dosen
https://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan_tinggi
https://id.wikipedia.org/wiki/Perguruan_tinggi


2 

 

Universitas Lampung atau disingkat Unila adalah universitas negeri pertama dan 

tertua di Provinsi Lampung, Indonesia. Dalam perkembangan selanjutnya, atas 

usul masyarakat dan Pemerintah Daerah Lampung, maka dengan Surat Keputusan 

Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No.195 Tahun 1965 tanggal 23 

September 1965 didirikanlah Universitas Lampung di Teluk Betung yang 

kemudian dikukuhkan dengan Keputusan Presiden RI No.73 tahun 1966. Fakultas 

Hukum adalah salah satu fakultas yang dikembangkan di lingkungan Universitas 

Lampung. 

 

Sejak tahun 1982, Fakultas Hukum Unila telah menempati gedung baru di 

kampus Unila Gedung Meneng, Bandar Lampung. Terdapat lima jurusan di FH 

UNILA ini, yaitu: Hukum Administrasi Negara, Hukum Pidana, Hukum Perdata, 

Hukum Internasional dan Hukum Tata Negara. Keberhasilan dalam pendidikan 

harus ditunjang dengan sikap disiplin, karena sikap disiplin sangat mempengaruhi 

kegiatan perkuliahan dan prestasi dari mahasiswa disiplin. 

 

Disiplin adalah kunci sukses, sebab dalam disiplin akan tumbuh sifat yang teguh 

dalam memegang prinsip, tekun dalam usaha maupun belajar, pantang mundur 

dalam kebenaran, dan rela berkorban untuk kepentingan agama dan jauh dari sifat 

putus asa. Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang 

dipercaya termasuk melakukan pekerjaan tertentu yang menjadi tanggung 

jawabnya. 

 

Sikap disiplin sangat mempengaruhi kegiatan perkuliahan dan prestasi dari 

mahasiswa tersebut. Jika mempunyai sikap disiplin yang dari kesadaran sendiri, 

kegiatan perkuliahan mahasiswa lancar dan prestasi meningkat. Tidak hanya 

https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas
https://id.wikipedia.org/wiki/Lampung
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia


3 

 

dalam kehidupan perkuliahan, tapi sikap ini juga diperlukan dalam kehidupan 

sehari-hari. Berinteraksi dengan orang banyak membutuhkan sikap disiplin dan 

sikap mempunyai komitmen dalam mengerjakan suatu kewajibannya.  

 

Mahasiswa secara tidak langsung akan dituntut untuk menjadi seorang yang 

disiplin oleh lingkungan disekitarnya karena tugas-tugas dan kegiatan perkuliahan 

yang padat merupakan kewajiban dari mahasiswa itu dan bisa berjalan dengan 

lancar jika dijalani dengan sikap disiplin dan bertanggung jawab. Oleh karena itu 

perlu kesadaran diri yang tinggi bagi mahasiswa untuk punya sikap disiplin demi 

kelancaran kehidupan sebagai seorang mahasiswa.  

 

Tanpa adanya kesadaran dari diri sendiri, sikap tersebut muncul karena adanya 

paksaan dari pihak luar seperti masyarakat, keluarga, teman, bahkan orangtua. 

Sikap yang timbul karena paksaan akan berbeda dengan sikap yang timbul karena 

kesadaran diri sendiri. Sikap disiplin yang timbul karena kesadaran diri sendiri 

akan terasa lebih ringan untuk dilakukan dan diterapkan sehari-hari dibanding 

dengan sikap yang timbul karena paksaan dari pihak luar. Oleh karena itu 

mahasiswa yang melanggar disiplin akan diberikan sanksi. 

 

Pengertian Sanksi adalah akibat dari sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari 

pihak lain (manusia atau organisasi sosial) atas sesuatu perbuatan. Dalam hal 

perbuatan yang penting bagi hukum ada reaksi dari pihak pemerintah yang 

bertugas mempertahankan tata tertib masyarakat. Pelanggaran disiplin perlu 

diberikan sanksi bagi para Mahasiswa. 
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Pelanggaran disiplin diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Lampung, No. 

996 tahun 2016, Peraturan Akademik Rektor Universitas Lampung menyebutkan 

mengenai Sanksi Akademik Pasal 37, yaitu: 

(1) Sanksi akademik dapat berupa salah satu dari yang berikut ini:4 

a. Hukuman bersyarat berupa ancaman hukuman putus studi kalau 

mahasiswa yang bersangkutan melakukan (lagi) kecurangan akademik 

dalam kurun waktu tertentu setelah surat keputusan ini diterbitkan. 

b. Pemberian huruf mutu E untuk mata kuliah yang dicurangi. 

c. Pemberian huruf mutu E untuk semua mata kuliah dalam satu semester 

yang bersangkutan dengan terjadinya kecurangan tersebut. 

d. Pemberian huruf mutu E untuk semua mata kuliah dalam semester yang 

bersangkutan dan mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan 

untuk mengikuti kegiatan akademik pada satu semester berikutnya. 

e. Putus studi dan Kombinasi sanksi a dengan b - d pasal ini. 

f. Pembatalan ijazah dan pencabutan gelar akademik. 

(2) Sanksi akademik yang tercantum pada ayat (1) huruf c dan d pasal ini 

diperhitungkan dalam perhitungan masa studi. 

(3) Sanksi akademik dijatuhkan oleh dekan. 

(4) Mahasiswa tertuduh berhak melakukan pembelaan dalam sidang pemeriksaan 

 

Dari data yang di dapat pada Bagian Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas 

Lampung diperoleh data yang mendapatkan sanksi akademik pada sebelum tahun 

2017 adalah tidak dibuatkan data karena sebelum tahun 2017 hanya berupa 

                                                           
4 Peraturan Rektor Universitas Lampung, No. 996 Tahun 2016, Peraturan Akademik 

Rektor Universitas Lampung, BANDAR LAMPUNG, 2016, hlm. 28. 
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teguran secara lisan saja oleh Wakil Dekan III (Bidang Kemahasiswaan dan 

Alumni) bila terdapat mahasiswa yang melakukan pelanggaran ringan atau pun 

berat. Sedangkan teguran secara lisan tersebut belum diatur oleh Keputusan 

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung. Berdasarkan hasil wawancara 

dengan Bapak Rusmiyadi, S.H., M.H, selaku Kasubbag Kemahasiswaan 

mengatakan bila sudah diberikan teguran secara lisan masih mengulangi 

perbuatan yang sama maka diberikan Surat Pernyataan.5 

 

Pada tahun 2017 ini barulah mulai dibuatkan data sesuai Keputusan Dekan 

Fakultas Hukum Universitas Lampung tentang sanksi akademik yaitu bila ada 

yang melakukan pelanggaran ringan maka akan diberikan teguran secara lisan dan 

bila pelanggaran berat akan dikenakan teguran secara tertulis, bilamana sudah 

diberikan teguran tertulis juga tidak dihiraukan maka Dekan akan memberikan 

tindakan yang berlanjut berupa pemutusan studi. Penerapan seperti ini lebih 

efisiensi jadi bersifat tegas dan memaksa untuk dapat mendorong terlaksananya 

penerapan pemberian sanksi terhadap mahasiswa yang melakukan pelanggaran 

disiplin dan juga supaya dapat meminimalisirkan terhadap mahasiswa yang 

melakukan pelanggaran disiplin tersebut. 

 

Untuk dapat melaksanakan tugas sehari-hari para mahasiswa harus mampu 

mengendalikan diri sehingga irama dan suasana belajar berjalan harmonis, maka 

alangkah baiknya bagi kita semua mahasiswa untuk mulai menyadarkan diri akan 

pentingnya sikap disiplin demi kebaikan pribadi dan orang banyak. Dari 

kenyataan yang berkembang sekarang justru jauh dari kata sempurna dan masih 

                                                           
5 hasil wawancara dengan bapak Rusmiyadi, S.H., M.H. selaku Kasubbag Kemahasiswaan 

& Alumni, Jum’at 11 November 2016. 
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banyak mahasiswa yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berbagai cara 

tetapi sanksi tidak sesuai perbuatannya.  

 

Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, 

“Penerapan Pemberian Sanksi Terhadap Mahasiswa Yang Melakukan 

Pelanggaran Disiplin”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang maka 

permasalahan yang akan diteliti adalah: 

1. Bagaimanakah penerapan sanksi terhadap mahasiswa yang melakukan 

pelanggaran disiplin di FH Unila? 

2. Apakah faktor penghambat dalam penerapan sanksi terhadap mahasiswa yang 

melakukan pelanggaran disiplin di FH Unila? 

 

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap mahasiswa yang melakukan 

pelanggaran disiplin di FH Unila. 

2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam penerapan sanksi terhadap 

mahasiswa yang melakukan pelanggaran disiplin di FH Unila. 
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1.3.2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kegunaan teoritis 

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan berguna dalam pengembangan di 

bidang keilmuan Hukum Administrasi Negara, khususnya yang mengkaji masalah 

penerapan sanksi. 

 

2. Kegunaan Praktis 

Kegunaan praktis penelitian ini adalah sebagai berikut 

a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

bagi Mahasiswa dan pihak-pihak lain. 

b) Sebagai rekomendasi strategis bagi pihak-pihak yang berminat untuk 

mengkaji lebih lanjut terhadap kebijakan sanksi disiplin akademik. 

c) Sebagai salah satu syarat akademis dalam penyelesaian studi pada Bagian 

Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Perguruan Tinggi 

 

2.1.1. Pengertian Perguruan Tinggi 

Perguruan tinggi adalah institusi yang membidangi kelahiran sumber daya 

intelektual yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan 

kualitas sumber daya manusia. Kegiatan memproduksi, mengkonstruksi dan 

merevitalisasi paradigma sumber daya manusia itu, agar mereka memiliki 

perspektif kognisi, afeksi dan konasi yang baik di mata masyarakat sebagai bekal 

kehidupannya tentu saja tidaklah mudah. Perguruan tinggi tidak saja harus 

dituntut segi-segi otentitasnya secara yuridis dan eksistensial agar legitimasinya di 

akui oleh pemerintah dan masyarakat sebagai sebuah institusi yang mampu 

mengelola dan menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu. 

 

Dalam artian harus menjadi poros perubahan demi kemajuan bangsa yang lebih 

baik dan bermartabat. Untuk itu segala bentuk perubahan dalam menanggapi 

dinamika dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta merespon 

dinamika dunia kemahasiswaan dan tuntutan dunia kerja yang semakin 

kompetitif, maka sebuah perguruan tingi secara idealnya harus kreatif dan inovatif 

dalam merespon berbagai permasalahan yang dihadapinya. 
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2.1.2. Tugas Perguruan Tinggi 

Menurut Cony R. Semiawan, secara umum tugas penyelenggaraan pendidikan 

tinggi saat ini bertambah berat karena paradigma baru seperti akuntabilitas, 

kualitas pendidikan, otonomi dan evaluasi diri pendidikan tinggi dipersyaratkan 

oleh masa depan yang menuntut aktualisasi keunggulan kemampuan manusia 

secara optimal, yang sementara ini masih “tersembunyi” dalam diri (hidden 

excellence in personhood). Prinsip-prinsip sebagaimana tersebut di atas dihadang 

oleh berbagai masalah krusial dalam strategi pengembangannya. Peradaban baru 

yang dijanjikan oleh abad baru ke 21 menuntut perguruan tinggi untuk mampu 

menciptakan lulusan perguruan tinggi untuk berkinerja, sehingga dapat bertahan 

(survive) dan berkembang mencapai aktualisasi keunggulan secara optimal. 

Namun pada dasarnya strategi dalam mencapai cita-cita tersebut banyak 

ditentukan oleh visi dan kebijaksanaan (policy) pengambil keputusan dalam 

proses pengembangan pendidikan tinggi di perguruan tinggi bersangkutan 

(pimpinan perguruan tinggi). 

 

Secara khusus tugas perguruan tinggi dapat kita lihat dalam Pasal 1 ayat 2 PP No. 

30 tahun 1990 tentang Perguruan Tinggi yang sekarang diperbaharui menjadi 

Pasal 1 ayat 4 PP No. 4 tahun 2014. Dalam ketentuan umum: 

“Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan 

tinggi”. Selanjutnya dalam mukadimah Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 

nomor 603/O/2001 dinyatakan tugas perguruan tinggi adalah : 

“…… berperan aktif dalam perbaikan dan pengembangan kualitas kehidupan dan 

kebudayaan, pengembangan ilmu pengetahuan, dan pengembangan pengertian 
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dan kerjasama internasional untuk mencapai kedamaian dunia dan kesejahteraan 

lahir batin umat manusia berkelanjutan…”. 

Di situ dijelaskan bahwa selain diberi tugas untuk menyelenggarakan pendidikan 

tinggi, perguruan tinggi juga mengemban tugas pengembangan dan peningkatan 

sumber daya manusia, pengembangan kerjasama internasional, kedamaian dunia 

dan kesejahteraan lahir batin umat manusia. 

 

2.1.3. Fungsi Perguruan Tinggi 

Selanjutnya menurut Conny R. Semiawan, pendidikan tinggi antara lain berfungsi 

untuk mempersiapkan peserta didik menjadi manusia yang memiliki perilaku, 

nilai dan norma sesuai sistem yang berlaku sehingga mewujudkan totalitas 

manusia yang utuh dan mandiri sesuai tata cara hidup bangsa. Dalam penelitian 

ini, peneliti ingin menyoroti wewenang para pengambil kebijakan di perguruan 

tinggi yang berkaitan langsung dalam kewenangannya menentukan kebijakan 

kerjasama luar negeri di satuan pendidikan perguruan tinggi untuk menguji sejauh 

mana peran pengambil kebijakan di Perguruan Tinggi dalam upaya peningkatan 

kerjasama luar negeri. Mengenai kewenangan penentuan kebijakan ini, Bab I 

Pasal 1 ayat 8 PP No.30 tahun 1990 diperbaharui menjadi Bab I Pasal 1 ayat 17 

PP No.4 Tahun 2014 tentang ketentuan umum mengatur sebagai berikut : 

“Perangkat kewenangan tertinggi dalam penentuan kebijakan adalah pimpinan 

perguruan tinggi sebagaimana ditetapkan di perguruan tinggi masing-masing”.  

 

Para pimpinan perguruan tinggi dengan wewenangnya bertugas untuk 

mengembangkan perguruan tinggi-nya ke luar dan ke dalam berdasarkan 
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pedoman  tertentu yang disebut statuta, yang termaktub dalam Bab I Pasal 1 ayat 

16 tentang aturan umum perguruan tinggi yang berbunyi: 

“Statuta adalah suatu pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai 

sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan 

penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan perguruan tinggi yang 

bersangkutan, berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan 

umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di perguruan 

tinggi yang bersangkutan”. 

 

Statuta tersebutlah yang menjadi pedoman dan barometer keberhasilan dan 

kemajuan pengembangan perguruan tinggi dari salah satu upaya ke arah 

pengembangannya melalui kerjasama luar negeri. Hal ini bukan tidak berdasarkan 

alasan yang jelas melainkan sudah dirasakan menjadi keperluan mendesak. 

Sebagaimana Asosiasi Perguruan Tinggi Agama Islam (APTAIS) mengemukakan 

bahwa pembukaan kerjasama luar negeri adalah langkah strategis meningkatkan 

kualitas PTAIS. 

 

2.2. Mahasiswa 

 

2.2.1. Pengertian Mahasiswa 

Mahasiswa adalah generasi muda yang bertindak dan berkehendak maju untuk 

masa depan, baik bagi dirinya sendiri maupun masyarakatnya, yang sedang berada 

dalam proses pendidikan formal, terdaftar dan aktif dalam lembaga pendidikan 

tinggi baik dalam mahasiswa Indonesia maupun diluar negeri yang memenuhi 

persyaratan seperti yang ditetapkan oleh pemerintah. 
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2.2.2. Sifat dan Fungsi Mahasiswa 

Sebagai mahasiswa berbagai macam lebel pun disandang, ada beberapa macam 

label yang melekat pada diri mahasiswa, yaitu: 

a. Mahasiswa Indonesia adalah insan akademis yang berpikir maju, objektif, 

kreatif, berani mengambil resiko, perintis dan tak kenal putus asa dengan 

lebih mengutamakan rasio dari pada emosi. 

b. Mahasiswa Indonesia sebagai warga kampus menjunjung tinggi nama 

almamater dan membina persatuan dengan warga kampus. 

c. Mahasiswa Indonesia sebagai anggota masyarakat sebagai insan 

pembaharuan. 

d. Mahasiswa Indonesia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. 

 

2.2.3. Kode Etik Mahasiswa 

Universitas Lampung didirikan untuk ikut berperan dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan seni yang bertujuan untuk memperoleh kenyataan 

dan kebenaran yang sesuai dengan etos ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu 

terbuka, universal, objektif, kritis, dan bermanfaat untuk kepentingan masyarakat. 

Berkaitan dengan itu, sudah seharusnya Mahasiswa Universitas Lampung 

mempunyai kebebasan dalam melaksanakan bawaan kodrat akal manusia untuk 

mencapai kenyataan dan kebenaran, yaitu suatu kebebasan yang disebut 

kebebasan akademik. Agar pelaksanaan kebebasan akademik dapat terselenggara 

dengan baik di Universitas Lampung, perlu dibuat ketentuan yang berdasarkan 

nilai-nilai atau norma-norma sebagai suatu ketetapan mengikat yang disebut Kode 

Etik Mahasiswa UNILA. Kode Etik Mahasiswa UNILA diberlakukan untuk 

mahasiswa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya baik sebagai pribadi 
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maupun sivitas akademika sesuai dengan sifat dan hakikatnya yang semenjak 

dahulu seorang mahasiswa mempunyai tempat yang terhormat karena menjadi 

panutan dan teladan bagi anggota masyarakat dan menjadi harapan bangsa untuk 

mengemban tugas dimasa yang akan datang. Untuk mewujudkan keluhuran 

mahasiswa, diperlukan suatu pedoman yang berupa Kode Etik Mahasiswa 

UNILA. 

 

2.2.4. Hak Mahasiswa 

Tiap mahasiswa mempunyai hak: 

1. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk 

menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku 

dalam lingkungan akademik.  

2. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai 

dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan.  

3. Memanfaatkan fasilitas perguruan tinggi dalam rangka kelancaran proses 

belajar.  

4. Mendapatkan bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program 

studi yang diikuti serta hasil belajarnya.  

5. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang 

diikutinya serta hasil belajarnya.  

6. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan 

persyaratan yang berlaku.  

7. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundangan 

yang berlaku.  
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8. Memanfaatkan sumber daya perguruan tinggi melalui perwakilan/organisasi 

kemahasiswaaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat dan tata 

kehidupan bermasyarakat.  

9. Pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain, bilamana daya 

tampung perguruan tinggi atau program yang bersangkutan memungkinkan.  

10. Ikut serta dalam organisasi mahasiswa pada perguruan tinggi yang 

bersangkutan. 

 

2.2.5. Kewajiban Mahasiswa 

Adapun kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh mahasiswa : 

1. Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku pada perguruan tinggi 

yang bersangkutan. 

2. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan 

keamanan perguruan tinggi yang bersangkutan. 

3. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa 

yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. 

4. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian. 

5. Menjaga kewibawaan dan nama baik perguruan tinggi yang bersangkutan. 

6. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional. 

 

2.3. Sanksi dan Hukum yang berlaku 

 

2.3.1. Pengertian Sanksi 

Sanksi berasal dari bahasa Belanda yaitu sanctie yang artinya ancaman hukuman, 

merupakan suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah, undang-undang 
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misalnya sanksi terhadap pelanggaran suatu undang-undang. Sanksi adalah 

tindakan-tindakan (hukuman) untuk memaksa seseorang menaati aturan atau 

menaati ketentuan undang-undang. Sanksi adalah alat pemaksa, dimana sanksi 

memaksa menegakkan hukum atau memaksa mengindahkan norma-norma 

hukum. Sanksi sebagai alat penegak hukum bisa juga terdiri atas kebatalan 

perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum. Baik batal demi hukum maupun 

batal setelah ini dinyatakan oleh hakim. 

 

2.3.2. Pengertian Sumber Hukum 

Ketika mengawali pembahasan tentang sumber-sumber hukum positif, P.J.P. Tak 

mengatakan, “De vraag welke de bronnen van het recht zijn in niet eenvoudig te 

beantwoorden omdat het begrip rechtsbron in meerdere betekenissen wordt 

gebruikt” (Pertanyaan mengenai sumber-sumber hukum tidak dapat dijawab 

dengan sederhana, karena pengertian sumber hukum ini digunakan dalam 

beberapa arti). Disamping digunakan dalam beberapa arti, masing-masing orang 

akan memandang hukum dan sumber hukum secara berbeda-beda, sesuai dengan 

kecenderungan dan latar belakang pendidikan dan keilmuannya. Para sosiolog 

akan melihat hukum dan sumber hukum yang berbeda dibandingkan para filosof, 

sejarawan atau ahli hukum, dan begitu pula sebaliknya. Bahkan dikalangan ahli 

hukum sendiri terjadi perbedaan pandangan tentang arti sumber hukum karena 

pada kenyataannya ada beberapa arti dan jenis sumber hukum dan adanya 

perbedaan pemahaman orang tentang sumber hukum, maka mempelajari sumber 

hukum perlu kehati-hatian. Menurut bagir manan, tanpa kehati-hatian dan 

kecermatan yang mendalam mengenai apa yang dimaksud dengan sumber hukum 

dapat menimbulkan kekeliruan bahkan menyesatkan. Dalam kaitan ini Bagir 
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Manan mengutip pendapat George Whitecross Paton yang mengatakan; “The term 

souces of law has many meanings and is a frequent couse error unless we 

scrutinize carefully the particular meaning given to it in any particular text”.6 

Menurut Sudikno Mertokusumo, kata sumber hukum sering digunakan dalam 

beberapa arti, yaitu sebagai berikut : 

a. Sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum, 

misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangsa, dan sebagainya. 

b. Menunjukan hukum terdahulu yang memberi bahan – bahan pada hukum yang 

sekarang berlaku, seperti hukum Prancis, hukum Romawi dan lain-lain. 

c. Sebagai sumber berlakunya, yang memberi kekuatan berlaku secara formal 

kepada paraturan hukum (Penguasa, masyarakat). 

d. Sebagai sumber dari mana kita dapat mengenal hukum misalnya dokumen, 

undang- undang, lontar, batu tertulis, dan sebagainya. 

e. Sebagai sumber terjadinya hukum, sumber yang menimbulkan hukum.7 

Meskipun pengertian sumber hukum dipahami secara beragam, akan tetapi secara 

umum dapat disebutkan bahwa sumber hukum dipakai orang dalam dua arti. Arti 

yang pertama untuk menjawab pertanyaan; “Mengapa hukum mengikat?”. 

Pertanyaan ini juga bisa dirumuskan “Apa sumber (kekuatan) hukum hingga bisa 

mengikat dan dipatuhi manusia. Pengertian sumber dalam arti ini dinamakan 

sumber hukum dalam arti materiil. Kata sumber juga dipakai dalam arti lain, yaitu 

untuk menjawab pertanyaan “Dimanakah kita dapatkan atau temukan aturan- 

aturan hukum yang mengatur kehidupan kita itu?”. Sumber dalam arti kedua ini 

                                                           
6 Bagir Manan, Konvensi Ketatanegaraan, (Bandung: Armico, 1987), hlm. 9-10. 

                7 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta:Liberty, 1996), 
hlm. 69. 
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dinamakan sumber hukum dalam arti formal.8 Secara sederhana sumber hukum 

adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan hukum serta tempat 

ditemukannya aturan-aturan hukum. 

 

2.3.3. Penegakan Hukum 

Hukum adalah sarana yang di dalamnya terkandung nilai-nilai atau konsep-

konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya. 

Kandungan ini bersifat abstrak. Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum pada 

hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak itu. 

Penegakan Hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi 

kenyataan.9 Soerjono Soekanto mengatakan bahwa Penegakan Hukum adalah 

kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-

kaidah/pandangan-pandangan nilai yang mantab dan sikap tindak sebagai 

rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (sebagai “social 

engineering”), memelihara dan mempertahankan (sebagai “social control”) 

kedamaian pergaulan hidup.10 Penegakan Hukum secara konkret adalah 

berlakunya Hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut ditaati. 

Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan 

perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum in concreto dalam 

mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil dengan menggunakan 

cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal. (Tugas penegakan hukum 

tidak hanya diletakan dipundak polisi. Penegakan hukum adalah tugas dari semua 

                                                           
8 Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum, (Bandung: 

Alumni, 2000), hlm. 54. 
9 Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis, (Bandung: 

Sinar Baru, tt.) hlm. 15. 
10 Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum, (Jakarta: Binacipta, 1983), hlm. 13. 
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subjek hukum dalam masyarakat). Meskipun demikian dalam kaitannya dengan 

hukum publik, J.B.J.M. ten Berge mengatakan bahwa pihak pemerintahlah yang 

paling bertanggung jawab melakukan penegakan hukum, “De overheid is primair 

verant-woordelijk voor de handhaving van publiekrecht”. Secara umum ada lima 

faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:11 

1) Faktor hukumnya sendiri; 

2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun 

menerapkan Hukum; 

3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan Hukum;  

4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau 

diterapkan; 

5) Faktor kebudayaan yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada 

karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 

Kelima faktor tersebut diatas saling berkaitan dengan eratnya, karena 

merupakan esensi dari penegakan hukum serta juga merupakan tolak ukur dari 

pada efektivitas penegakan hukum. Pada tulisan lain Soerjono soekanto 

mengatakan bahwa agar hukum dapat berfungsi dengan baik diperlukan 

keserasian dalam hubungan antara empat faktor yaitu:12 

1. Hukum atau peraturan itu sendiri 

2. Mentalitas petugas yang menegakan hukum penegak hukum antara lain 

hakim, polisi, jaksa, pembela, petugas pemasyarakatan dan seterusnya 

3. Fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum 

4. Kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan perilaku warga masyarakat 

                                                           
11 Soerjono Soekanto, Faktor- faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: 

Rajawali Press, 1983.) hlm. 4-5. 
12 Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum, op.cit., hlm. 15. 
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Menurut P. Nicolai dan kawan-kawan, sarana penegakan Hukum administrasi 

Negara berisi {1} pengawasan bahwa organ pemerintahan dapat melaksanakan 

ketaatan pada atau berdasarkan Undang-Undang yang ditetapkan secara tertulis 

dan pengawasan terhadap keputusan yang meletakkan kewajiban kepada individu, 

dan {2} penerapan kewenangan sanksi pemerintahan. Apa dikemukakan Nicolai, 

hampir senada dengan ten Berge, seperti Penegakan Hukum Administrasi Negara 

meliputi pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah 

preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan 

langkah represif untuk memaksakan kepatuhan.13 

 

2.3.4. Macam-macam Sumber Hukum 

1. Sumber Hukum Materiil 

Sumber hukum materiil adalah faktor-faktor masyarakat yang mempengaruhi 

pembentukan hukum (Pengaruh terhadap pembuat undang-undang, pengaruh 

terhadap keputusan hakim dan sebagainya),14 atau faktor-faktor yang ikut 

memengaruhi materi (isi) dari aturan-aturan hukum atau tempat dari mana 

materi hukum itu diambil. Sumber hukum materiil merupakan faktor yang 

membantu pembentukan hukum. Dalam berbagai kepustakaan hukum 

ditemukan bahwa sumber-sumber hukum materiil ini terdiri dari tiga jenis, 

yaitu sebagai berikut. 

 

 

 

                                                           
13 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, op.cit., hlm. 208. 
14 N.E Algra, et.al., Mula Hukum, (Bandung: Binacipta, 1983), hlm. 16. 
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a. Sumber Hukum Historis (rechtsbron in historische zin) 

Dalam arti historis, pengetian sumber hukum memiliki dua arti yaitu,15 

Pertama, als kenbron (vindplaats) van het recht op een bepaald moment, 

(sebagai sumber pengenalan {tempat menemukan} hukum pada saat 

tertentu); kedua, als bron waaruit de wetgever geput heeft bij de 

samenstelling van een wettelijke regeling, (sebagai sumber dimana 

pembuat undang-undang  mengambil bahan dalam membentuk peraturan 

perundang-undangan). Dalam arti pertama, sumber hukum historis 

meliputi undang-undang, putusan-putusan hakim, tulisan-tulisan ahli 

hukum (geschriften van juristen), juga tulisan-tulisan yang tidak bersifat 

yuridis sepanjang memuat pemberitahuan mengenai lembaga-lembaga 

hukum. Adapun dalam arti kedua, sumber hukum historis meliputi 

sistem-sistem hukum masa lalu yang pernah berlaku ditempat tertentu 

seperti sistem hukum Romawi, sistem hukum Prancis dan sebagainya. 

Disamping itu, juga dokumen-dokumen dan surat-surat keterangan yang 

berkenaan dengan hukum pada saat dan tempat tertentu. Dalam arti yang 

kedua ada ungkapan; “Hiermede is natuurlijk bedoeld  te zeggen dat de 

historie ons alles does begrijpen, doch allen dat wij dingen die een 

geschiedenis hebben, better begrijpen, als wij die geschiedenis kennen” 

(hal ini sama sekali tidak dimaksudkan bahwa sejarah membuat kita 

memahami semua hal, tetapi setidak-tidaknya membuat kita dapat 

memahami dengan lebih baik sesuatu yang memiliki sejarah, ketika kita 

memahami sejarah yang berkenaan dengan sesuatu itu). Artinya dengan 

                                                           
15 P.J.P.Tak,loc.cit. hlm. 52 dan L.J. van Apeldoorn, inleiding tot de Studie van het 

Nederlandse Recht,.N.V. Uitgeversmaatschappij W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1966, hlm 65-66. 
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memahami sejarah hukum tertentu, pemahaman kita terhadap hukum 

tertentu akan lebih baik, setidak-tidaknya dapat memahami konteks 

berlakunya hukum tertentu.  

b. Sumber Hukum Sosiologis (rechtsbron in sociologische zin) 

Sumber hukum dalam pengertian ini meliputi faktor-faktor sosial yang 

mempengaruhi isi hukum positif. Artinya peraturan hukum tertentu 

mencerminkan kenyataan hidup dalam masyarakat. Dalam suatu 

masyarakat industri atau masyarakat agraris, maka hukumnya harus 

sesuai dengan kenyataan-kenyatan yang ada dalam masyarakat industri 

atau masyarakat agraris tersebut. Kenyataan ini dapat berupa kebutuhan- 

kebutuhan atau tuntutan atau masalah-masalah yang dihadapi seperti  

masalah perburuhan atau pertanian, hubungan majikan-buruh atau 

hubungan petani-pemilik tanah, dan lain sebgainya. Tanpa memasukan 

faktor-faktor kecenderungan dan harapan maka peraturan perundangan- 

undangan hanya sekedar merekam keadaan seketika (sekadar moment 

opname). Keadaan seperti itu akan menyebabkan kelumpuhan peranan 

hukum.16 Dalam pengertian sumber hukum ini, pembuatan peraturan 

perundang-undangan harus pula memperhatikan situasi sosial-ekonomi, 

hubungan sosial, situasi dan perkembangan politik, serta perkembangan 

internasional. Karena faktor- faktor yang mempengaruhi isi peraturan 

begitu kompleks, maka dalam pembuatan peraturan diperlukan masukan 

dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan yaitu dengan melibatkan ahli 

ekonomi, sejahrawan, ahli politik, psikolog dan sebagainya, disamping 

                                                           
16 Bagir Manan, Dasar- dasar Perundang- undangan Indonesia, (Jakarta:Ind-Hill.Co, 

1992), hlm. 15-16. 
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ahli hukum sendiri. Kalaupun pembuatan peraturan hukum itu harus 

dilakukan oleh ahli hukum, maka seperti disebutkan oleh Hari Chand 

setelah mengutip pendapat Julius Stone, ahli hukum itu harus memiliki 

pengetahuan lain seperti sejarah, sosiologi, antropologi, ekonomi, politik 

dan ilmu-ilmu sosial lainnya untuk kemudian menguji konsep-konsep dan 

gagasan hukum dengan perpektif ilmu-ilmu sosial.17 Disisi lain sebagai 

suatu fenomena sosial, harus pula dipahami bahwa hukum itu berubah 

seiring dengan perubahan masyarakat atau tergantung pada perubahan 

sosial.18 

c. Sumber Hukum Filosofis (rechtsbron in filosofische zin) 

Sumber hukum dalam arti filosofis memiliki dua arti yaitu ; pertama, als 

bron voor de inhoud van rechtvaardig recht (sebagai sumber untuk isi 

hukum yang adil); kedua, als bron de plicht om aan het rechtte 

gehoorzamen (sebagai sumber untuk mentaati kewajiban terhadap 

hukum),19 atau “als bron van de verbinde kracht van het recht, 

waarbijmen denkt aan de vraag; waarom zijn wij aan het 

gehoorzaamheid verschuldigd” (sebagai sumber untuk kekuatan 

mengikat dari hukum, untuk menjawab pertanyaan; mengapa kita harus 

mematuhi hukum). Menurut Sudikno Mertokusumo, mengenai sumber isi 

hukum; disini ditanyakan isi hukum itu asalnya dari mana. Ada tiga 

pandangan yang mencoba menjawab pertanyaan itu, yaitu pertama, 

pandangan teokratis; menurut pandangan ini hukum berasal dari Tuhan; 

                                                           
17 Hari Chand, Modern Jurisprudunce, (Kuala Lumpur: International Law Book Service, 

1994) hlm. 1. 
18 Lawrence M.Friedman. The Legal System, (New York:Russel Sage Foundation, 1975), 

hlm. 269. 
19 L.J. van Apeldoorn, op.cit., hlm. 67. 
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kedua, pandangan hukum kodrat; menurut pandangan ini isi hukum 

berasal dari akal manusia; ketiga, pandangan mazhab historis; menurut 

pandangan ini isi hukum berasal dari kesadaran hukum. Kekuatan 

mengikat dari kaidah hukum bukan semata-mata didasarkan pada 

kekuatan yang bersifat memaksa tetapi karena kebanyakan orang 

didorong oleh alasan kesusilaan atau kepercayaan.20 Kesusilaan atau 

kepercayaan merupakan nilai-nilai yang dijadikan rujukan dalam 

masyarakat, di samping nilai-nilai lain seperti kebenaran, keadilan, 

ketertiban, kesejahteraan dan nilai-nilai positif lainnya, yang umumnya 

menjadi cita hukum atau rechtsidee dari masyarakat. 

 

Hukum Administrasi Negara adalah hukum yang berkenaan dengan 

pemerintah atau administrasi negara. Hukum Administrasi Negara 

memuat peraturan-peraturan yang dibuat oleh pembuat undang-undang 

(wetgever) dan sebagian dibuat oleh administrasi negara sendiri. Dalam 

pembuatan peraturan perundang-undangan, yang merupakan isi Hukum 

Administrasi Negara, pembuat undang-undang dan adminisrasi negara 

dapat mengambil bahan-bahan historis dari berbagai sistem hukum yang 

pernah ada pada waktu dan tempat tertentu, memperhatikan faktor-faktor 

sosial yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat dan mengisi 

peraturan perundang-undangan dengan nilai-nilai positif yang menjadi 

rechtsidee masyarakat. 

 

 

                                                           
20 Sudikno Mertokusumo, op.cit., hlm. 67. 
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2. Sumber Hukum Formal 

Sumber hukum formal yaitu berbagai aturan hukum yang ada, “Wij noemen 

deze feiten rechtsbronen in formale zin omdat wij hierbij enkel denken aan de 

wijze waarop, de vorm waarin positief recht ontstaat, zonder te vragen naar 

de herkomst van de inhoud der rechtsregel”(fakta ini kita namakan sumber 

hukum dalam arti formal, karena kita hanya memandang mengenai cara 

bentuk yang melahirkan positif, tanpa mempersoalkan darimana isi peraturan 

hukum itu). Sumber hukum formal diartikan juga sebagai tempat atau sumber 

dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan 

cara atau bentuk yang menyebabkan peraturan formal itu berlaku.21 Sumber 

Hukum Administrasi Negara dalam arti formal ini terdiri dari peraturan 

perundang-undangan, praktik administrasi atau hukum tidak tertulis, 

yurisprudensi dan doktrin. 

a. Peraturan Perundang- undangan 

Dalam keputusan hukum, tidak semua aturan dapat dikategorikan sebagai 

peraturan hukum, “Een regel is een rechtsregel wanner die regel voor een 

ieder verbindend is en de naleving daarvan-voor de rechter-kan worden 

een formeel criterium gebruikt te weten de herkomst van de regel”22 (suatu 

peraturan akan di kategorikan sebagai peraturan hukum apabila peraturan 

itu mengikat semua orang dan karena itu ketaatannya dapat dipaksa oleh 

hakim. Untuk mengetahui peraturan itu sebagai peraturan hukum 

digunakan kriteria formal, yaitu sumber dari peraturan itu). Peraturan 

hukum ini dalam pengertian formal disebut peraturan perundang undangan. 

                                                           
21 Sudikno Mertokusumo, op.cit., hlm. 70. 
22 P.J.P Tak, op.cit., hlm. 55. 
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Bagir Manan menyebut peraturan perundang-undangan sebagai hukum 

positif tertulis yang dibuat, ditetapkan atau dibentuk pejabat atau 

lingkungan jabatan yang berwenang atau berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan tertentu dalam bentuk tertulis yang berisi aturan dan 

tingkah laku yang berlaku mengikat (secara) umum.23 Berdasarkan 

penjelasan pasal 1 angka 8 UU No. 51 tahun 2009 tentang peradilan tata 

usaha negara, peraturan perundang undangan adalah semua peraturan yang 

bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh badan perwakilan 

rakyat bersama pemerintah baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah, 

yang juga mengikat umum. Menurut C.J.N. Versteden, “De wet is 

ongetwijfeld de belangrijkste bron van het bestuursrecht. We gebruiken het 

woord wet hier in materiele zin, zodat we er ook de lagere regelingen 

onder begrijpen” (undang-undang secara pasti merupakan sumber hukum 

paling penting dalam Hukum Administrasi Negara. Kita menggunakan kata 

undang-undang di sini dalam arti materiil, paraturan tingkat rendah 

{peraturan daerah} termasuk pula dalam pengertian undang- undang). 

 

Secara formal undang-undang adalah peraturan hukum yang dibuat oleh 

lembaga legislatif, yang di Indonesia dibuat bersama-sama dengan lembaga 

eksekutif. Menurut P.J.P. Tak, undang-undang adalah produk dari pembuat 

undang-undang dan sebagai sumber hukum dalam arti formal yang berlaku 

umum memuat peraturan hukum yang mengikat warga negara.24 Tanpa 

dasar undang-undang pemerintah tidak memiliki kewenangan yang bersifat 

                                                           
23 Bagir Manan, Hukum Positif Indonesia, (Yogyakarta: FH UII Press, 2004). Hlm. 14. 
24 P.J.P Tak, op.cit., hlm. 55. 
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memaksa (zonder een wettelijke gronddslag heeft het bertuur geen 

dwingende bevoegdheden). Dengan wewenang yang diberikan undang-

undang/peraturan daerah, pemerintah/pemerintah daerah dapat membentuk 

peraturan pemerintah/kepala daerah (belsuit van algemeen strekking), yang 

termasuk sebagai peraturan perundang- undangan (algemeen verbindende 

voorschriften) dan dapat menjadi dasar bagi pemerintah/pemerintah daerah 

untuk mengeluarkan keputusan. 

 

b. Praktik Administrasi Negara/Hukum Tidak Tertulis 

Meskipun undang undang dianggap sebagai sumber HAN yang paling 

penting, namun UU sebagai peraturan tertulis memiliki kelemahan. 

Menurut Bagir Manan, sebagai ketentuan tertulis (written rule) atau hukum 

tertulis (written law) peraturan perundang undangan memiliki jangkauan 

terbatas,  sekedar “moment opname” dari unsur unsur politik, ekonomi, 

sosial, budaya karena itu mudah sekali aus (out of date) bila dibandingkan 

dengan perubahan masyarakat yang cepat.25 Dalam hal ini L.J. van 

Apeldorn mengatakan sebagai berikut. 

“Tegenwoordig is men algemeen overtuigd dat de wet nimmer 

volledig kan zijn. Het maatschappelikjk leven is te gecompliceerd 

en te beweeglijk dan dat ooit een wetgever alle rechtsvragen 

waartoe het aanleiding zal geven, zou kunnen voorzien. Geen 

wetgeving  kan ook gelijke tred houden met de wisselende inzichten 

en veranderende verhouding in de maatschaappij”.  

                                                           
25 Bagir Manan, (Peranan..., op.cit.,). Hlm. 1. 
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(sekarang ini orang pada umumnya yakin bahwa undang-undang 

tidak akan pernah lengkap. Kehidupan masyarakat sangat rumit dan 

cepat berubah, sehingga tidak mungkin pembuat undang-undang 

memuat berbagai persoalan hukum yang muncul dalam 

masyarakat) 

Oleh karena itu, Administrasi negara dapat mengambil tindakan tindakan 

yang di anggap penting dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat, 

meskipun belum ada aturannya dalam undang-undang (hukum tertulis). 

Tindakan tindakan yang dilakukan administrasi negara ini akan melahirkan 

hukum tidak tertulis atau konvensi, jika dilakukan secara teratur tanpa 

keberatan atau banding dari warga masyarakat. Hukum tidak tertulis yang 

lahir dari tindakan administrasi inilah yang dapat menjadi sumber hukum 

dalam arti formal dalam rangka pembuatan peraturan perundang undangan 

dalam bidang Hukum Administrasi Negara. 

c. Yurisprudensi 

Yurisprundensi berasal dari bahasa latin ‘jurisprudentia’ yang berarti 

pengetahuan hukum (rechtsgeleerdheid). Dalam pengertian tekhnis, 

yurisprudensi itu dimaksudkan sebagai putusan badan peradilan (hakim) 

yang diikuti secara berulang-ulang dalam kasus yang sama oleh para hakim 

lainnya sehingga dapat disebut pula sebagai “Rectersrecht” (Hukum 

ciptaan Hakim/Peradilan).26 Yurisprudensi juga diartikan sebagai himpunan 

putusan-putusan pengadilan yang disusun secara sitematik. Menurut Algra 

dan Janssen, yurisprudensi secara khusus begitu penting untuk 

                                                           
26 Paulus E. Lotulung, Yurisprudensi dalam Perspektif Pengembangan Hukum 

Administrasi Negara di Indonesia, 24 September 1994. Hlm. 3. 
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pembentukan  hukum. Kita menyebut juga hukum buatan hakim. Dapat 

terjadi bahwa putusan pengadilan tinggi mengarah pada perubahan undang- 

undang. Singkatnya seorang hakim menambahkan sesuatu yang baru pada 

aturan undang-undang yang digunakan, apabila aturan itu “telah ada”. 

Dengan perkataan lain hakim membuat hukum untuk kejadian yang konkret 

itu. 

 

Yurisprudensi dapat menjadi sumber hukum bagi Hukum Administrasi 

Negara sebagaimana yang telah disebutkan A.M Donner yang menganggap 

Hukum Administrasi Negara memuat peraturan-peraturan yang dibentuk 

oleh pembuat undang-undang juga dibentuk oleh hakim. Barangkali 

keberadaan yurisprudensi dalam Hukum Administrasi Negara jauh lebih 

banyak dibandingkan dengan hukum yang lain, sehubungan dianutnya asas 

hakim aktif dan ajaran pembuktian bebas dalam hukum acara peradilan 

administrasi negara, sehingga yurisprudensi akan menempati posisi penting 

dalam melengkapi dan memperkaya Hukum Administrasi Negara. Hal ini 

terbukti di Prancis, suatu negara sistem kontinetal yang paling menonjol 

hukum administrasinya. Disebutkan bahwa di Prancis yurisprudensilah 

yang membentuk sekaligus mengembangkan Droit Admnistratif (Hukum 

Administras Negara), karena itu tidak berlebihan ketika Jean Rivero, grup 

besar Sorbonne, mengatakan “Hukum Administrasi Negara sebagian besar 

bersifat Yurispridensial. Hal ini merupakan karya yang fundamental” (Le 
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droit administrative est largement jurisprudential C’est untrait 

fondamental).27 

d. Doktrin 

Doktrin yang di maksudkan dalam hal ini ajaran hukum atau pendapat para 

pakar hukum yang berpengaruh. Meskipun ajaran hukum ataupun pendapat 

hukum tidak memiliki kekuatan mengikat, namun pendapat sarjana begitu 

penting bahkan dalam sejarah pernah terdapat ungkapan bahwa orang tidak 

boleh menyimpang dari pendapat umum para ahli hukum (communis opinio 

doctorum). Berkenaan dengan pendapat para sarjana hukum ini, sudikno 

mertokusumo mengatakan sebagai berikut: 

“Pendapat para sarjana hukum yang merupakan doktrin adalah 

sumber hukum, tempat hakim menemukan hukumnya, ilmu hukum 

adalah sumber hukum, tetapi ilmu hukum bukanlah hukum karena 

tidak mempunyai kekuatan yang mengikat sebagai hukum seperti 

undang undang. Meskipun tidak mempunyai kekuatan yang 

mengikat sebagai hukum, namun tidak berarti bahwa ilmu hukum 

ini tidak mempunyai wibawa. Ilmu hukum mempunyai wibawa 

mendapat wibawa karena mendapat dukungan dari para sarjana. 

Ilmu hukum kecuali mempunyai wibawa juga objektif sifatnya. 

Putusan pengadilan harus objektif dan berwibawa juga. Kalau ilmu 

hukum itu dimuat dan dipertahankan dalam putusan pengadilan, 

ilmu hukum itu adalah hukum. Oleh karena itu, ilmu hukum adalah 

sumber hukum”. 

                                                           
27 Paulus E. Lotulung, op.cit., hlm. 8. 
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Menurut Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidarta; “Karena bukan 

merupakan sumber langsung dari keputusan, maka pendapat sarjana hukum 

terkemuka atau “doktrin” itu merupakan sumber tambahan”.28 Dalam 

konteks Hukum Administrasi Negara, SF. Marbun dan Moh. Mahfud 

mengatakan bahwa doktrin atau pendapat para ahli dapat menjadi sumber 

hukum formal Hukum Administrasi Negara, sebab pendapat para ahli itu 

dapat melahirkan teori-teori dalam lapangan Hukum Administrasi Negara 

yang kemudian dapat mendorong timbulnya kaidah-kaidah Hukum 

Administasi Negara.29 

 

2.3.5. Macam-macam Sanksi 

Seiring dengan luasnya ruang lingkup dan keragaman bidang urusan 

pemerintahan yang masing-masing bidang itu diatur dengan peraturan tersendiri, 

macam dan jenis sanksi dalam rangka penegakan peraturan itu menjadi beragam. 

Pada umumnya macam-macam dan jenis sanksi itu dicantumkan dan ditentukan 

secara tegas dalam peraturan perundang-undangan bidang administrasi tertentu. 

Secara umum dikenal beberapa macam sanksi dalam hukum administrasi yaitu: 

a)  Paksaan pemerintah (bestuursdwang) 

b) Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan (ijin, subsidi, pembayaran, 

    dan sebagainya) 

c) Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (dwangsom) 

d) Pengenaan denda administratif (administratieve boete) 

 

 

                                                           
28 Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, op.cit., hlm. 72. 
29 Marbun dan Moh. Mahfud, op.cit, hlm. 38-39. 
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2.3.6. Sanksi Akademik di Perguruan Tinggi 

Sanksi Akademik dapat berupa peringatan akademik, dan atau pemutusan studi.30 

1. Peringatan Akademik 

a. Peringatan akademik dikenakan terhadap mahasiswa yang pada tiap akhir  

semester yang mengalami salah satu kondisi di bawah ini: 

1) IP ≤ 2,00 dan/atau 

2) IPK ≤ 2,00 

b. Peringatan akademik berupa anjuran untuk tidak melanjutkan studi 

dikenakan terhadap mahasiswa yang menunjukkan prestasi akademik 

sbb: 

1) Pada akhir semester 4 IPK ≤ 2,00 

2) Pada akhir semester 8 IPK ≤ 2,00 

c. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran etika akademik, seperti 

mencontek, menjiplak (makalah, laporan, tugas akhir, skripsi, dsb) 

melakukan perjokian, pemalsuan tanda tangan KRS/KPRS, 

membocorkan soal ujian, atau sejenisnya akan dikenai sanksi berupa 

skorsing sampai dengan pemutusan studi. 

d. Mahasiswa yang mengundurkan diri dari satu atau beberapa mata kuliah 

setelah lewat waktu perbaikan KRS (KPRS) tanpa alasan yang dapat 

dibenarkan, dikenakan sanksi akademik sbb: 

1) Matakuliah yang ditinggalkan dinyatakan tidak lulus (diberi huruf 

mutu E); 

2) Huruf mutu E tersebut digunakan dalam penghitungan IPK 

                                                           
30 Rektor Sugeng Harianto, Panduan Penyelengaraan Program Sarjana, Universitas 

Lampung, Bandar Lampung, 2013, hlm. 39. 
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2. Pemutusan Studi 

Pemutusan studi dikenakan kepada mahasiswa yang memenuhi salah satu 

kondisi di bawah ini: 

IP dan IPK di bawah minimum 

1) Pada akhir semester 4 memiliki IPK < 2,00 dan; 

2) Jumlah kredit < 40 sks; 

3) Pada akhir semester 8 memiliki IPK < 2,00 dan; 

4) Jumlah kredit < 80 sks; 

5) Melebihi batas waktu masa studi. 

 

2.4. Disiplin 

 

2.4.1. Pengertian Disiplin 

Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya 

termasuk melakukan pekerjaan tertentu yang dirasakan menjadi tanggung jawab. 

Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya 

yang di sengaja maupun yang tidak di sengaja. Tanggung jawab juga berarti 

berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Tanggung jawab adalah 

ciri manusia yang beradab. Manusia bertanggung jawab terhadap tindakan 

mereka. Kita mempunyai tanggung jawab kepada diri kita, berusaha semampunya 

adalah kunci agar kita dapat mempertanggung jawabkan semua perbuatan kita di 

dunia ini.31  

 

                                                           
31 Wibowo, etika dan moral dalam pembelajarna, jakarta, universitas terbuka dan dirjen 

dikti depdiknas, 2001 hlm. 287. 
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Disiplin diri merujuk pada pelatihan yang didapatkan seseorang untuk memenuhi 

tugas tertentu atau untuk mengadopsi pola perilaku tertentu, walaupun orang 

tersebut lebih senang melakukan hal yang lain. Sebagai contoh, seseorang 

mungkin saja tidak melakukan sesuatu yang menurutnya memuaskan dan 

menyenangkan dengan membelanjakan uangnya untuk sesuatu yang ia inginkan 

dan menyumbangkan uang tersebut kepada organisasi amal dengan pikiran bahwa 

hal tersebut lebih penting. Secara etimologi disiplin berasal dari bahasa Latin 

“disibel” yang berarti Pengikut. Seiring dengan perkembangan zaman, kata 

tersebut mengalami perubahan menjadi “disipline” yang artinya kepatuhan atau 

yang menyangkut tata tertib.32 

 

Disiplin adalah sikap yang selalu tepat janji, sehingga orang lain 

mempercayainya, karena modal utama dalam berwirausaha adalah memperoleh 

kepercayaan dari orang lain. Disiplin adalah kunci sukses, sebab dalam disiplin 

akan tumbuh sifat yang teguh dalam memegang prinsip, tekun dalam usaha 

maupun belajar, pantang mundur dalam kebenaran dan rela berkorban untuk 

kepentingan agama dan jauh dari sifat putus asa.  

 

Perlu di sadari bahwa betapa pentingnya disiplin dan betapa besar pengaruh 

kedisiplinan dalam kehidupan, baik dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, 

berbangsa maupun kehidupan bernegara. Seorang yang disiplin ketika melakukan 

suatu pelanggaran walaupun kecil akan merasa bersalah terutama karena ia 

merasa telah mengkhianati dirinya sendiri. Perilaku khianat akan 

menjerumuskannya pada runtuhnya harga diri karena ia tak lagi dipercaya. 

                                                           
32 Sindu Mulianto dkk., panduan lengkap supervisi Diperkaya Perspektif Syarian (Jakarta: 

alex Media Komputindo, 2006), hlm. 171. 
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Sedangkan  kepercayaan merupakan modal utama bagi seseorang yang memiliki 

akal sehat dan martabat yang benar untuk dapat hidup dengan tenang (sakinah), 

dan terhormat. Bila ingin berhasil dalam hidup ini, terapkan disiplin dalam setiap 

kegiatan yang dilakukan! Disiplin merupakan kunci keberhasilan sebab dengan 

tingkat kedisiplinan tinggi, maka tingkat konsentrasi dalam melaksanakan 

kegiatan meningkat. Untuk kegiatan belajar, kedisiplinan yang dimaksudkan 

adalah disiplin waktu, disiplin belajar, disiplin kegiatan, disiplin dalam segala hal 

terkait dengan kegiatan belajar. Dengan menerapkan disiplin ketat, maka dapat 

membuktikan pengaruh disiplin terhadap prestasi belajar mahasiswa.33 

 

Sebenarnya, disiplin tidak hanya dalam kegiatan belajar saja sebab setiap kegiatan 

membutuhkan tingkat keseriusan tinggi agar dapat berhasil. Bila ingin disiplin 

berarti secara utuh melakukan kegiatan tersebut. Tentunya, dengan kondisi seperti 

itulah, maka keberhasilan bukan sesuatu yang jauh. Seperti Pengaruh Disiplin 

Terhadap keberhasilan Belajar, Proses pembelajaran dilaksanakan untuk dapat 

melakukan perubahan pada mahasiswa. Perubahan ini merupakan perubahan 

mendasar sebab terkait dengan sikap dan kompetensi mahasiswa dengan berbagai 

cara dosen membimbing mahasiswa agar dapat mencapai tingkat kemampuan 

tertinggi. 

 

Namun, semua itu sangat tergantung pada tingkat kedisiplinan mahasiswa dalam 

belajar. Dan menurut penelitian memang ada pengaruh disiplin terhadap prestasi 

belajar mahasiswa. Mahasiswa yang disiplin dalam belajar mempunyai tingkat 

kompetensi lebih tinggi dibandingkan Mahasiswa yang tidak disiplin, Memang 

                                                           
33 Euis Susanti, Mengasuh dengan Hati: Tantatangan yang Menyenangkan (Jakarta: Elex 

Media Komputindo, 2004), hlm. 116. 
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sangat jelas, sebagaimana diketahui bahwa disiplin artinya ketaatan terhadap satu 

kesepakatan yang telah dibuat untuk mencapai tujuan tertentu, dalam hal ini 

prestasi belajar mahasiswa. Dalam kehidupan yang berlaku satu konsep dasar 

bahwa siapa yang lebih patuh terhadap keputusan bersama, maka dia akan 

mendapatkan yang diinginkan. 

 

Dalam dunia pendidikan, kedisiplinan merupakan harga mati yang harus dibayar 

oleh mahasiswa. Oleh karena itu tidak dapat menerima penyimpangan-

penyimpangan yang dilakukan oleh mahasiswa. Maka di dalam proses pendidikan 

dan pembelajaran kita mengenal adanya reward dan punishment. Kedua hal 

tersebut merupakan konsekuensi yang harus diterima oleh mahasiswa. Hal ini 

harus dilakukan sebab pengaruh disiplin terhadap prestasi belajar mahasiswa 

sangatlah besar. Ini bukanlah ancaman bagi mahasiswa tetapi sekedar 

pengkondisian agar tumbuh dan berkembang sikap disiplin pada pola kehidupan 

mahasiswa. 

 

2.4.2. Macam-macam Disiplin 

1. Disiplin dalam Menggunakan Waktu 

Maksudnya bisa menggunakan dan membagi waktu dengan baik. Karena 

waktu amat berharga dan salah satu kunci kesuksesan adalah dengan bisa 

menggunakan waktu dengan baik Disiplin dalam penggunaan waktu perlu 

diperhatikan dengan seksama. Waktu yang sudah berlalu tak mungkin dapat 

kembali lagi.  

 

Demikian pentingnya waktu sehingga berbagai bangsa menyatakan 

penghargan terhadap waktu. Orang Inggris mengatakan Time is money (waktu 
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adalah uang), peribahasa Arab mengatakan” (waktu adalah pedang) atau 

waktu adalah peluang emas, dan kita orang Indonesia mengatakan:‘’sesal 

dahulu pendapatan sesal kemudian tak berguna’’. Tak dapat dipungkiri bahwa 

orang-orang yang berhasil mencapai sukses dalam hidupnya adalah orang-

orang yang hidup teratur dan berdisiplin dalam memanfaatkan waktunya. 

Disiplin tidak akan datang dengan sendirinya, akan tetapi melalui latihan 

yang ketat dalam kehidupan pribadinya.34 

 

2. Disiplin dalam Beribadah 

Menurut bahasa, ibadah berarti tunduk atau merendahkan diri. Pengertian 

yang lebih luas dalam ajaran Islam, ibadah berarti tunduk dan merendahkan 

diri hanya kepada Allah yang disertai dengan perasaan cinta kepada-Nya. 

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa disiplin dalam beribah itu 

mengandung dua hal:  

(1) berpegang teguh apa yang diajarkan Allah dan Rasul-Nya, baik berupa 

perintah atau larangan, maupun ajaran yang bersifat menghalalkan, 

menganjurkan, sunnah, makruh dan subhat;  

(2) sikap berpegang teguh yang berdasarkan cinta kepada Allah, bukan 

karena rasa takut atau terpaksa.  

 

Maksud cinta kepada Allah adalah senantiasa taat kepada-Nya.  

Sebagaimana Allah berfirman dalam Surat Ali Imran Ayat 31: 

‘’Katakanlah: ‘’Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, 

                                                           
34 Poerwandarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka,1976), hlm. 

55. 
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niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu’’. Allah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang. (Ali Imran 31). 

 

3. Disiplin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 

Negara adalah alat untuk memperjuangkan keinginan bersama berdasarkan 

kesepakatan yang dibuat oleh para anggota atau warganegara tersebut.  

Tanpa adanya masyarakat yang menjadi warganya, negara tidak akan 

terwujud. Oleh karena itu masyarakat merupakan prasyarat untuk berdirinya 

suatu Negara. Tujuan dibentuknya suatu negara adalah seluruh keinginan dan 

cita-cita yang diidamkan oleh warga masyarakat dapat diwujudkan dan dapat 

dilaksanakan.  

 

Rasulullah bersabda yang artinya:‘’Seorang muslim wajib mendengar dan 

taat, baik dalam hal yang disukainya maupun hal yang dibencinya, kecuali 

bila ia diperintah untuk mengerjakan maksiat. Apabila ia diperintah 

mengerjakan maksiat, maka tidak wajib untuk mendengar dan taat’’. (H.R. 

Bukhori Muslim). 

 

Kedisiplinan merupakan hal yang amat menentukan dalam proses pencapaian 

tujuan pendidikan, sampai terjadi erosi disiplin maka pencapaian tujuan 

pendidikan akan terhambat, diantara faktor-faktor yang mempengaruhinya 

adalah : 

a. Faktor tuntutan materi lebih banyak sehingga bagaimana pun jalannya, 

banyak ditempuh untuk menutupi tuntutan hidup 

b. Munculnya selera beberapa manusia yang ingin terlepas dari ikatan dan 

aturan serta ingin sebebas-bebasnya 
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c. Pola dan sistem pendidikan yang sering berubah 

d. Motivasi belajar para peserta didik dan para pendidik menurun 

e. Longgarnya peraturan yang ada 

 

Pada dasarnya disiplin muncul dari kebiasaan hidup dan kehidupan belajar dan 

mengajar yang teratur serta mencintai dan menghargai pekerjaannya. Disiplin 

merupakan proses pendidikan dan pelatihan yang memadai, untuk itu dosen 

memerlukan pemahaman tentang landasan Ilmu kependidikan akan keguruan 

sebab saat ini banyak terjadi erosi sopan santun dan erosi disiplin.35 

 

2.4.3. Bentuk Disiplin 

1. Disiplin Diri Pribadi 

Apabila dianalisis maka disiplin menganut beberapa unsur yaitu adanya sesuatu 

yang harus ditaati atau ditinggalkan dan adanya proses sikap seseorang terhadap 

hal tersebut. Disiplin diri merupakan kunci bagi kedisiplinan pada lingkungan 

yang lebih luas lagi. Contoh disiplin diri pribadi yaitu tidak pernah meninggalkan 

Ibadah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. 

 

2. Disiplin Sosial 

Pada hakekatnya disiplin sosial adalah Disiplin dari dalam kaitannya dengan 

masyarakat. Contoh perilaku disiplin sosial adalah melaksanakan siskamling, 

kerja bakti. Senantiasa menjaga nama baik masyarakat dan sebagainya. 

 

 

                                                           
35 Rahardjo, M Dawam. Masyarakat madani: Agama, Kelas Menenngah, dan Perubahan 

Sosial. Cetak ke-5. Jakarta: LP3ES. 1999. hlm. 187. 
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3. Disiplin Nasional 

Berdasarkan hasil perumusan lembaga pertahanan nasional, yang diuraikan 

dalam disiplin nasional untuk mendukung pembangunan nasional. Disiplin 

nasional diartikan sebagai status mental bangsa yang tercermin dalam perbuatan 

berupa keputusan dan ketaatan. Baik secara sadar maupun melalui pembinaan 

terhadap norma-norma kehidupan yang berlaku. 

 

2.4.4. Manfaat Disiplin36 

Disiplin berasal dari bahasa latin Discere yang berarti belajar. Dari kata ini timbul 

kata Disciplina yang berarti pengajaran atau pelatihan. Dan sekarang kata disiplin 

mengalami perkembangan makna dalam beberapa pengertian. Manfaat yang di 

dapat ketika disiplin, yaitu: 

1. Menumbuhkan kepekaan 

2. Menumbuhkan kepedulian 

3. Mengajarkan keteraturan 

4. Menumbuhkan ketenangan 

5. Menumbuhkan percaya diri 

6. Menumbuhkan kemandirian 

7. Menumbuhkan keakraban 

8. Membantu perkembangan otak 

9. Membantu mahasiswa yang “sulit” 

10. Menumbuhkan kepatuhan 

 

                                                           
36 Wiyono slamet, Manjemen Potensi Diri. (Bandung Grasindo. 2009). hlm. 87. 

http://definisimu.blogspot.com/2012/11/definisi-disiplin.html
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Pendekatan Masalah 

Untuk Pendekatan masalah dilakukan dengan pendekatan secara normatif dan 

pendekatan secara empiris. Pendekatan secara normatif, yaitu pendekatan yang 

dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari peraturan-peraturan 

hukum yang berlaku yang erat kaitannya dengan permasalahan penelitian yang 

meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi dan sumber 

lain yang erat kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan empiris, 

yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat pada kenyataan langsung 

atau sesungguhnya, terhadap pihak yang berkompeten di lokasi penelitian dan 

mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. 

 

3.2. Sumber Data 

Untuk Sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah data primer dan 

data sekunder, yaitu sebagai berikut: 

 

3.2.1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari studi lapangan, yaitu hasil wawancara 

dengan informan, yaitu:  
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1) Dr. Maroni, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan 

2) Dra. Yahurida, selaku Kasubbag Akademik dan Kerjasama 

3) Rusmiyadi, S.H., M.H. selaku Kasubbag Kemahasiswaan dan Alumni 

4) Salah satu Mahasiswa angkatan 2012 yang terkena Pra Do 

 

3.2.2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh melalui studi kepustakaan 

(library research) dengan cara membaca, menelaah, dan mengutip terhadap 

berbagai teori, asas dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan dalam 

penelitian. Data sekunder yang digunakan ini terdiri dari tiga bahan hukum 

sebagai berikut: 

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang bersifat mengikat berupa 

peraturan Perundang-Undangan yang terdiri dari : 

a) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang peradilan tata usaha 

Negara dan peraturan perundang undangan 

b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Ketentuan Umum 

Pendidikan Tinggi 

c) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perguruan Tinggi 

d) Peraturan Rektor Universitas Lampung tentang Peraturan Akademik 

Rektor Universitas Lampung, No. 996 Tahun 2016 

2) Bahan Hukum Sekunder, terdiri dari : Bahan hukum sekunder, yaitu bahan 

bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, berupa 

kumpulan buku-buku hukum, literature hasil karya ilmiah sarjana-sarjana 

dan hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. 
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3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder, seperti hasil penelitian hukum, bulletin, majalah, artikel-artikel 

di internet yang berkaitan dengan masalah yang hendak diteliti. 

 

3.3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

 

3.3.1. Prosedur Pengumpulan Data 

Selanjutnya prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

cara berikut: 

a. Studi kepustakaan (library research), yaitu melakukan serangkaian 

kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari berbagai buku dan 

literature serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam 

penelitian. 

b. Studi lapangan (field research) yang dilakukan melalui wawancara adalah 

usaha untuk mengumpulkan data dari informasi. 

Teknik wawancara dilakukan secara langsung dan wawancara terbuka 

kepada narasumber Pihak Bagian Kemahasiswaan dan Akademik. 

 

3.3.2. Prosedur Pengolahan Data 

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data 

sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang diteliti. 

Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut: 
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a. Seleksi Data, yaitu data yang telah dikumpulkan baik data sekunder 

maupun data primer, dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah 

data yang dibutuhkan tersebut sudah cukup dan benar. 

b. Pemeriksaan data, yaitu menentukan data yang sesuai dengan pokok 

bahasan, kemungkinan adanya kekurangan data serta kekeliruan data yang 

diperoleh. 

c. Klarifikasi data, yaitu menghimpun data menurut kerangka bahasan, 

diklasifikasikan menurut data yang telah ditentukan. 

d. Penyusunan data, yaitu menempatkan data pada pokok bahasan masing-

masing dengan sistematis. 

 

3.4. Analisis Data 

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif 

kualitatif. Data yang telah diolah dengan menggunakan cara deskriptif kualitatif, 

maksudnya adalah analisis data yang dilakukan dengan menjabarkan secara rinci 

kenyataan/keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan 

gambaran yang lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan, sehingga 

memudahkan untuk ditarik suatu kesimpulan berdasarkan permasalahan yang 

diajukan. 

 

 

 

 

 



 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Pemutusan studi dengan DropOut itu berbeda. Pemutusan studi karena 

pelanggaran berat. Misalnya walaupun mahasiswa tersebut pintar dengan 

rata-rata IP 4.00 tetapi membunuh temannya, maka dilakukan pemutusan 

studi pada mahasiswa tersebut. Sedangkan DropOut adalah tidak memenuhi 

persyaratan akademik atas dasar SKS, IPK MINIMUM dan MASA STUDI. 

2. Penerapan Sanksi Terhadap Mahasiswa yang Melakukan Pelanggaran 

Disiplin di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penerapannya adalah 

dengan cara dilakukannya pemeriksaan dan diberikan pembinaan yaitu 

berupa sanksi teguran secara lisan bila pelanggaran ringan dan diberikan 

sanksi teguran secara tertulis bila pelanggaran berat tetapi belum ada yang 

sampai terkena pemutusan studi akibat dari pelanggaran sanksi akademik di 

Fakultas Hukum Universitas Lampung. Tentang pelanggaran disiplin diatur 

dalam Peraturan Rektor Universitas Lampung, No. 996 tahun 2016, Peraturan 

Akademik Rektor Universitas Lampung menyebutkan mengenai Sanksi 

Akademik Pasal 37, yaitu: 
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(1) Sanksi akademik dapat berupa salah satu dari yang berikut ini: 

a. Hukuman bersyarat berupa ancaman hukuman putus studi kalau 

mahasiswa yang bersangkutan melakukan (lagi) kecurangan akademik 

dalam kurun waktu tertentu setelah surat keputusan ini diterbitkan. 

b. Pemberian huruf mutu E untuk mata kuliah yang dicurangi. 

c. Pemberian huruf mutu E untuk semua mata kuliah dalam satu semester 

yang bersangkutan dengan terjadinya kecurangan tersebut. 

d. Pemberian huruf mutu E untuk semua mata kuliah dalam semester 

yang bersangkutan dan mahasiswa yang bersangkutan tidak 

diperkenankan untuk mengikuti kegiatan akademik pada satu semester 

berikutnya. 

e. Putus studi dan Kombinasi sanksi a dengan b - d pasal ini. 

f. Pembatalan ijazah dan pencabutan gelar akademik. 

(2) Sanksi akademik yang tercantum pada ayat (1) huruf c dan d pasal ini 

      diperhitungkan dalam perhitungan masa studi. 

(3) Sanksi akademik dijatuhkan oleh dekan. 

(4) Mahasiswa tertuduh berhak melakukan pembelaan dalam sidang 

      pemeriksaan 

 

Sanksi yang dikenakan kepada mahasiswa berdasarkan urutan ringan ke berat 

adalah sebagai berikut: 

a. teguran lisan; 

b. teguran tulisan; 

c. hukuman bersyarat; 

d. dinyatakan tidak lulus atau pembatalan nilai mata kuliah tertentu; 
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e. dinyatakan tidak lulus atau pembatalan nilai mata kuliah satu semester; 

f. penghentian sementara status sebagai mahasiswa; 

g. pencabutan sebagai mahasiswa secara permanen; 

h. pembatalan ijazah. 

 

Faktor penghambat dalam penerapan sanksi terhadap mahasiswa yang melakukan 

pelanggaran disiplin di Fakultas Hukum Universitas Lampung adalah melibatkan 

orang luar untuk melakukan pelanggaran di fakultas hukum. Apabila ketahuan 

dan tertangkap maka pihak fakultas tidak dapat memberikan sanksi karena sudah 

diluar kontrol pihak fakultas dan diserahkan ke pihak yang berwajib. Satu sisi 

mahasiswa tersebut adalah mahasiswa fakultas hukum tetapi di sisi lain dia 

menyuruh orang luar. Jadi mahasiswa fakultas hukum yang melakukan 

pelanggaran tersebut aman dari pemberian sanksi. Dari data yang di dapat pada 

Bagian Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Lampung diperoleh data 

yang mendapatkan SK Dekan tentang sanksi akademik pada sebelum tahun 2017 

adalah tidak dibuatkan data karena sebelum tahun 2017 hanya berupa teguran 

secara lisan saja oleh Wakil Dekan III (Bidang Kemahasiswaan dan Alumni) bila 

terdapat mahasiswa melakukan pelanggaran ringan atau pun berat. Berdasarkan 

hasil wawancara dengan Ibu Dra. Yahurida,37 selaku Kasubbag Akademik 

mengatakan bila sudah diberikan teguran secara lisan masih mengulangi 

perbuatan yang sama maka diberikan Surat Pernyataan. Bilamana sampai 3 kali 

diberikan Surat Pernyataan juga tidak dihiraukan maka pihak akademik akan 

memberikan tindakan yang berlanjut. Pada penerapan di tahun 2017 ini adalah 

                                                           
37 hasil wawancara dengan ibu Dra. Yahurida. selaku Kasubbag Akademik & Kerja Sama, 

Jum’at 03 Maret 2017. 
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apabila melakukan pelanggaran ringan akan diberikan sanksi teguran lisan dan 

sanksi teguran tertulis bila melakukan pelanggaran berat. Bila sudah diberikan 

sanksi teguran lisan atau pun sanksi teguran tertulis masih mengulangi perbuatan 

yang sama maka diberikan sanksi berupa pemutusan studi.  

 

Terdapat juga kasus pemalsuan Toefl, namun tidak ada yang melapor jadi tidak 

ada yang tau siapa pelakunya tetapi menurut keterangan Lab. Bahasa, bahwa 

sertifikat Toefl tersebut adalah palsu. Ada lagi kasus masuk fakultas hukum yang 

meminjam kartu temannya, sebelum ada nya CCTV tidak boleh saling pinjam 

meminjam kartu tetapi semenjak sudah terpasangnya CCTV jadi diperbolehkan 

saling pinjam meminjam kartu parkir tersebut untuk masuk ke fakultas hukum. 

Apabila ada yang kehilangan kendaraan bermotor dan sebagainya dapat diketahui 

melalui CCTV tersebut. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan Kesimpulan diatas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut: 

1. Penerapan sanksi yang diberikan haruslah tetap dijalankan sesuai dengan 

keputusan dekan fakultas hukum universitas lampung dan peraturan rektor 

universitas lampung, mengingat bahwa sebelum tahun 2017 pengelolaannya 

belum efektif, rasional dan sehat. Kebijakan aturan tahun 2017 ini harus 

dipertahankan bahkan harus ditingkatkan sampai tahun berikutnya supaya 

tidak ada lagi yang melakukan pelanggaran. 

2. Berkaitan dengan Faktor penghambat sebaiknya jangan terulang lagi seperti 

di tahun sebelumnya yang tidak terdapat pendataan mahasiswa yang 

melakukan pelanggaran seperti berkelahi, pencurian helm dan pelanggaran 
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akademik sejenis lainnya. Di tahun 2017 sampai tahun berikutnya penerapan 

seperti ini, seperti memberikan sanksi teguran lisan untuk pelanggaran ringan 

dan sanksi teguran tertulis untuk pelanggaran berat harus tetap dijalankan 

sebagaimana mestinya. Dengan  adanya  sanksi/tindakan  secara  tegas  

bilamana  seorang mahasiswa terbukti melakukan pelanggaran disiplin yang 

tujuan untuk memberikan efek jera dan shock terapi agar Mahasiswa yang 

lain tidak meniru atau melakukannya dan juga agar tidak melakukan 

pelanggaran yang hukumannya lebih berat lagi. Pelaksanaan pemberian 

sanksi terhadap mahasiswa yang melakukan pelanggaran disiplin di fakultas 

hukum universitas lampung, harus sesuai dengan ketentuan keputusan dekan 

fakultas hukum universitas lampung tentang sanksi akademik dan peraturan 

rektor universitas lampung No. 996 Tahun 2016. 
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