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SIARAN PERS 

RESPON ATAS PUTUSAN GUGATAN SK 

DO MAHASISWA STIE INABA 

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah memutuskan untuk menolak gugatan SK DO 
mahasiswa inaba, Melalui Putusan Nomor 148/G/2021/PTUN.BDG tertanggal 17 Mei 2022. 
Sebelumnya Muhamad Ari selaku mahasiswa STIE Inaba (sekarang menjadi Universitas 
Inaba) melakukan proses gugatan ke pengadilan tata usaha negara kota Bandung terkait 
dengan keputusan SK DO kepada mahasiswanya setelah melakukan protes menuntut 
kampus mengeluarkan kebijakan tentang keringanan biaya kuliah di masa pandemi. 

Moh Ari dikeluarkan dari STIE-INABA melalui Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu 
Ekonomi “Indonesia Membangun” Nomor : 1/SK-INABA/IX/2021 tentang Pemberhentian 
(Drop out/DO) a.n. Muhamad Ari Sebagai Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 
“Indonesia Membangun”, tertanggal 6 September 2021, 

Surat keterangan pemberhentian sebagai mahasiswa yang pada isinya menyatakan bahwa 
Muhammad Ari di Drop Out akibat telah melanggar kode etik mahasiswa. Surat Keterangan 
Drop Out (SK Drop Out) tersebut kemudian digugat karena adanya beberapa permasalahan 
terbitnya SK Drop Out tersebut tidak sesuai dengan penerapan aturan hukum. 

Majelis Hakim PTUN Bandung dalam pertimbangan putusan menyatakan bahwa STIE 
Inaba dalam mengeluarkan SK DO Mahasiswa atas nama Muhammad Ari telah sesuai secara 
substansi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, majelis hakim berpendapat 
bahwa Muhamad Ari selaku Penggugat tidak memperhatikan kewajibannya sebagai seorang 
mahasiswa. 

Pada konteks lain Majelis Hakim PTUN Bandung tidak mempertimbangkan perihal 
penerbitan SK Drop Out Muhamad Ari dari segi prosedur dan tata cara penerbitan yang 
berdampak kepada memberikan sanksi untuk dicabut status kemahasiswaannya secara 
permanen, baik pada saat terbitnya SK Skorsing sampai dengan terbitnya SK Drop Out/DO 
yang mana melalui mekanisme sidang komisi etik. Muhammad Ari sebagai teradu sama 
sekali tidak pernah dilibatkan maupun dimintai keterangannya dalam sidang komisi etik 
tersebut. 

Selaku sebagai Majelis Kode Etik Kemahasiswaan idealnya harus dipanggil terlebih dahulu, 
jadi syarat keterbukaan itu harus ada pemanggilan untuk klarifikasi, karena kembali lagi 
dalam hukum administrasi adanya prosedur yang harus dilalui. Sejatinya majelis kode etik 
sebelum memberikan sanksi, wajib memanggil yang bersangkutan untuk memberikan 
keterangan terkait, kecuali prosedurnya sudah dijalankan tapi yang bersangkutan tidak 
hadir itu berarti dia tidak menggunakan haknya itu untuk menyampaikan pendapat atau 
klarifikasi, kalau secara administrasi harus ada prosedur yang dilalui. 

Pasalnya berdasarkan Surat Keterangan tentang Ketentuan Dewan Penegakan Kode Etik 
Dan Komisi Etik STIE INABA, Pasal 6 ayat 4 huruf a dan huruf b menyatakan : “Ayat 4 
dalam melakukan persidangan, setiap anggota komisi etik wajib  (a) Bertindak secara 
objektif dan tidak memihak salah satu pihak yang bermasalah dan/atau bersengketa 
(b) Menjaga independensi dengan tidak terlibat maupun melibatkan diri dalam 
permasalahan dan/atau persengketaan yang sedang ditangani dan tidak terpengaruh 
oleh faktor-faktor luar” 
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Adapun pendapat majelis hakim bahwa dalam pertimbangan nya Muhammad Ari selaku 
Ketua BEM STIE INABA untuk menjaga etika dan mentaati norma pendidikan tinggi untuk 
menjamin terlaksananya Tridharma dan pengembangan budaya akademik, mematuhi 
semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di STIE INABA, ikut memelihara sarana dan 
prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan di STIE INABA, menjaga kewibawaan 
serta nama baik STIE INABA dan Yayasan. 

Sehingga Majelis Hakim berpendapat didasarkan Muhammad Ari telah melakukan 
Pelanggaran Non Akademik Berat maka sudah tepat, Pihak STIE Inaba memberikan sanksi 
pelanggaran sesuai dengan pedoman etika mahasiswa yakni sanksi terhadap pelanggaran 
non akademik berat berupa pemecatan atau  dikeluarkan (dicabut status kemahasiswaannya 
secara permanen) oleh Ketua STIE INABA. 

Dalam putusan ini pun satu hakim ketua memberikan pendapat berbeda (diseenting 
opinion) ada beberapa poin yang menjadi bahan terhadap perbedaan pendapat hakim dalam 
melakukan pertimbangan salah satunya yakni terkait dengan suatu prosedur penerbitan SK 
DO Moh Ari tyang dilakukan oleh ketua STIE Inaba Dr. Yoyo Sudaryo SE, MM AK, AC 
terjadi banyak kepentingan (conflict of interest) dalam pengambilan keputusan sehingga 
mempengaruhi objektifitas keputusan yang diambil dalam tahapan-tahapan prosedur 
penerbitan SK DO tersebut 

Pasalnya ketua STIE Inaba Dr. Yoyo Sudaryo SE, MM AK, AC memiliki banyak rangkap 
peran, rangkap posisi, rangkap kedudukan antara lain yang bersangkutan berposisi sebagai 
pelapor/pengadu, juga sebagai anggota tim komisi etik yang akan melakukan penilaian atas 
pengaduan tersebut, bahkan menjadi bagian dari tim komisi etik yang merekomendasikan 
sanksi yang akan dijatuhkan sampai kepada yang bersangkutan berperan dalam 
menerbitkan SK Drop Out. 

Tentunya sikap STIE INABA tidak mengedepankan mengedepankan prinsip demokrasi 
dengan cara melibatkan kedua belah pihak yaitu Pengadu dan Teradu dalam sidang komisi 
etik agar tercapai pula prinsip keadilan, karena rekomendasi yang dihasilkan oleh Tim 
Komisi Etik berkaitan pula dengan Hak Atas Pendidikan warga negara dimana Hak Asasi 
Manusia juga harus dihargai dan dijunjung tinggi 

STIE Inaba telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan penyelenggaran 
pendidikan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional yang menyatakan : “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis 
dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, 
nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa”. 

Dua majelis hakim mengabaikan fakta bahwa terbitnya SK yang mempunyai dampak besar 
terhadap mahasiswanya yaitu drop out seharusnya melibatkan Muhammad Ari sebagai 
pihak dilaporkan, kemudian majelis hakim juga menyatakan terbitnya Drop out tidak 
bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB).  

Putusan PTUN Bandung mengabaikan fakta bahwa terbitnya SK Drop Out tidak cermat 
dalam menggunakan dasar hukum dan menganggap hal tersebut tidak membatalkan suatu 
keputusan. Disisi lain dalam putusan perkara ini, hakim ketua menyatakan pendapat 
berbeda/dissenting opinion. Bahwa hakim ketua menyatakan tidak sependapat dengan 
kedua hakim anggota mengenai penerapan AAUPB. Menurutnya terbitnya SK Drop Out 
melanggar asas menghindari benturan kepentingan (principle avoidance conflict of interest) 
dan asas keseimbangan. 
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Walaupun adanya sikap hakim ketua yang melakukan perbedaan pendapat namun putusan 
tetap lah tidak berpihak kepada Muhammad Ari, hal ini yang mendorong untuk melakukan 
upaya hukum banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, salah satu alasan nya 
yakni masih banyak fakta-fakta dalam persidangan yang diabaikan oleh hakim di pengadilan 
tingkat pertama. Selain itu, upaya hukum banding pun dimaksudkan untuk melihat sejauh 
mana respon keberpihakan lembaga peradilan pada kasus kebebasan berpendapat dan 
kritik. 

Penolakan gugatan oleh PTUN Bandung merupakan gambaran sejauh apa itikad negara 
berniat melindungi kebebasan akademik bagi pelajar untuk menyuarakan pendapatnya dan 
bisa menjadi sebuah parameter sejauh apa usaha negara dalam melindungi hak kebebasan 
berpendapat warga negaranya. 

Kondisi diperparah dengan sikap keberpihakan komisi etik di internal kampus sendiri 
terhadap Muhammad Ari untuk mengetahui alasan mendapat sanksi skorsing maupun Drop 
Out/DO tidak diberikan hak untuk didengar dan melakukan klarifikasi sehingga terdapat 
tindakan yang terkesan tidak transparan terhadap dirinya dan rekan-rekan mahasiswa 
lainnya. Tentunya ini menjadi tamparan terhadap kondisi ruang ruang demokrasi di ranah 
akademik. 

adanya penghukuman tindakan ini sebagai pelanggaran kode etik merupakan keputusan 
anti kritik dari sebuah lembaga pendidikan yang memiliki komitmen untuk melindungi 
kebebasan berpendapat didalam dunia Pendidikan. Maka dari itu kami melakukan upaya 
hukum banding atas putusan PTUN Bandung ini didasari mempertegas tindakan 
Muhammad Ari merupakan rangkaian aktifitas merupakan bagian dari demokrasi kampus 
dan aktifitas menyampaikan keterbukaan informasi, dimana tindakan ini dilakukan atas 
dasar hak hak atas pendidikan nya 

 

Narahubung : 

 

Muit Pelu [LBH Bandung]  : 082120171321 

Moh Ari [Penggugat]   : 088732604303  


