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PROFIL INSTITUT BISNIS NUSANTARA
Setelah sebelumnya lahir dengan nama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
(STIE Nusantara) yang didirikan pada tahun 1991, maka berdasarkan
Keputusan
Menteri Departemen
Pendidikan
Nasional
Nomor:
263/D/0/2008 tertanggal 31 Desember 2008, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Nusantara berubah bentuk menjadi Institut Bisnis Nusantara (IBN) yang berada
di bawah naungan Yayasan Dasuki Angkosubroto.Pada awalnya, Institut
Bisnis Nusantara hanya mempunyai Program S1 yang kemudian di tahun
1993, dibentuk Program S2 Magister Manajemen. Institut Bisnis Nusantara
mempunyai 2 (dua) program, yaitu IBN National Program dan IBN
International Program, yang dikenal dengan nama GS FAME (Gunung
Sewu Foundation for Achievement of Management and Economics), yang
telah menjalin kerjasama dengan Philippine School of Business Administration
(PSBA), University of Canberra, Myongji University, Ateneo De Manila
University dan Guangxi Normal University of China.
Selain program degree, Institut Bisnis Nusantara juga menawarkan
program-program kursus dan pelatihan, antara lain pelatihan Pajak,
TOEFL, Akuntansi Komputer dan pelatihan-pelatihan yang berkaitan
dengan pengembangan sumber daya manusia, manajemen, komunikasi,
komputer, bahasa, bisnis, dan lain sebagainya.
VISI INSTITUT BISNIS NUSANTARA
Pada tahun 2025, menjadi salah satu Institut terbaik di Indonesia, sebagai
penghasil pelaku bisnis yang profesional, beretika dan berwawasan global
MISI INSTITUT BISNIS NUSANTARA
Menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang bisnis,
memiliki kemampuan manajerial sebagai profesional maupun wirausaha,
beretika, dan berwawasan nasional dan global, serta melalui hasil kegiatan
penelitian dan pengabdian masyarakat dapat menyumbangkan nilai tambah
bagi stake holder dan bagi kemajuan ekonomi masyarakat dan bangsa
Indonesia.
LOGO INSTITUT BISNIS NUSANTARA

Institut Bisnis Nusantara memiliki lambang dan atribut berbentuk
sekuntum bunga yang sedang mekar dengan dasar pita yang bertulisan
Nusantara. Arti simbolis lambang:

Membuka lapisan demi lapisan untuk mencari inti yang hakiki merupakan
lambang kerinduan dan usaha menggali ilmu pengetahuan dengan
pemahaman yang semakin dalam, semakin hakiki, esensi kebenaran dan
kearifan
Makna keseluruhan lambang Institut Bisnis Nusantara adalah sekolah
tinggi yang mempunyai keinginan luhur untuk membangun lingkungan
dan sarana pendidikan dan pengajaran yang memungkinkan mahasiswa
menggali dan menemukan ilmu pengetahuan yang hakiki, kearifan dan
kebenaran yang berguna bagi nusa, bangsa dan Negara.
Bendara Institut Bisnis Nusantara berbentuk persegi panjang dan berwarna
dasar biru dengan lambang dan tulisan Institut Bisnis Nusantara berwarna
emas
Moto Institut Bisnis Nusantara adalah Kecerdasan, Ketekunan, Kearifan
(Intelegence, Diligence, Prudence)

HYMNE INSTITUT BISNIS NUSANTARA
Hymne Institut Bisnis Nusantara adalah “Janji IBN”, Syair oleh Junius Tirok,
MBA, Lagu oleh MA. Simandjuntak, MA. M.Th
“JANJI IBN”
Kami Jawab Sekarang Juga
Panggilan Tuhan Dan Bangsa
Kami Janji Setia
Dengan Segala Daya
Tekun Ilmu Dibina Tetap
Bulatkan Tekad
Bakat Diusahakan
Untuk Tuhan Dan Bangsa
“NUSANTARA INGAT AKU”
Lirik: MA. Simandjuntak, MA. M.Th dan Junius Tirok,
Arranger: Bertha Pasaribu
Apakah Masih Ingat Kau Bersama Aku
Penuh Seka Dan Duka
Dalam Nusantara Sudah Lalu Semua
Namun Hati Rindu (Hati Rindu) Tak Bisa Kulupakan
Masih Kita Dulu Biarpun Kita Berjauhan Aku Ingat Selalu

MANAJEMEN INSTITUT BISNIS NUSANTARA
Rektor
Wakil Rektor 1
Wakil Rektor 2
Wakil Rektor 3
Ketua Program
Ketua Program
Ketua Program
Ketua Program
Ketua Program

Studi
Studi
Studi
Studi
Studi

Manajemen
Akuntansi
Komunikasi
Sistem Informasi
Bahasa Inggris

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Dr. M.F. Christiningrum, Ak
Evy Roslita, SE., MM
Cecilia Soeprajitno, SE
F. Agung Himawan, SE, MM
Jenia Nur Soelistyoningrum, SE, MM
Tiwi Herninta, SE., MM
Wahyu Wary Pintoko, S.PT, Msi
Nanang Hoesen H. A, ST, M.Ti
Dewi Nuryanti, S.Hum., M.Hum

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM)
Adalah suatu organisasi kemahasiswaan intra sekolah yang berada di
bawah naungan Rektor Institut Bisnis Nusantara dan di bawah pembinaan
Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan. BEM sebagai organisasi perwakilan
resmi mahasiswa/i Institut Bisnis Nusantara yang menaungi segala kegiatan
keorganisasian resmi di tingkat mahasiswa, selain itu juga bersifat pro-aktif
sebagai mediator dan fasilitator bagi interaksi kegiatan mahasiswa yang logis
dan positif.
BEM berkedudukan di tingkat perguruan tinggi dan merupakan
perlengkapan non struktural pada kampus. Ketua dan anggota BEM dipilih
oleh mahasiswa disetujui pimpinan sekolah tinggi. Calon-calon ketua BEM
disetujui oleh pimpinan sekolah tinggi berdasarkan persyaratan yang
ditetapkan di antaranya mempunyai IPK minimal 2,75 pada semester empat
atau lebih.
Badan Eksekutif Mahasiswa membawahi 9 Unit Kegiatan Kemahasiswaan
(UKM) dan 4 Club seperti :
➢ UKM Basket
➢ UKM Nusapala
➢ UKM Sepak Bola
➢ UKM Jurnalistik
➢ UKM Graffity
➢ UKM Sinatera (Dance, Teater, Paduan suara)
➢ UKM Ikatan Mahasiswa Muslim Nusantara (IMMAN)
➢ UKM Keluarga Mahasiswa Katolik (KMK)
➢ UKM Persekutuan Mahasiswa Kristen (PMK)
➢ Club Badminton
➢ Club UVON RADIO
➢ Club Taekwondo

KEWAJIBAN DAN HAK MAHASISWA
KEWAJIBAN
▪ Menjunjung tinggi etika dan kaidah-kaidah keilmuan serta kebudayaan
bangsa.
▪ Menjaga kewibawaan dan nama baik Institut Bisnis Nusantara
▪ Mematuhi semua ketentuan dan peraturan yang berlaku di Institut Bisnis
Nusantara baik secara keseluruhan maupun yang khusus berlaku pada
satuan- satuan pelaksana pendidikan lainnya
▪ Belajar dengan baik dan berusaha menyelesaikan pendidikannya dengan
batas waktu yang ditetapkan oleh peraturan perundangan yang berlaku
▪ Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan
keamanan Institut Bisnis Nusantara, termasuk jurusan dan satuan-satuan
pendidikan lainnya
▪ Menghormati para tenaga kependidikan di lingkungan Institut Bisnis
Nusantara
▪ Menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan yang ditetapkan baginya
▪ Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian
HAK
▪ Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk
menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan kaidah susila yang berlaku
dalam lingkungan
▪ Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik
sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan
▪ Memanfaatkan fasilitas Institut Bisnis Nusantara dalam rangka kelancaran
proses belajar mengajar
▪ Mendapatkan bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program
studi yang diikutinya serta hasil belajarnya
▪ Menyelesaikan studi lebih awal dari yang ditetapkan sesuai dengan
persyaratan yang berlaku
▪ Memanfaatkan sumber daya kampus melalui perwakilan atau organisasi
kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat dan
tata kehidupan masyarakat
▪ Pindah ke Perguruan Tinggi lain atau program studi lain, bilamana
memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa perguruan tinggi atau
program studi yang hendak dimasuki, dan bilamana daya tampung
Perguruan Tinggi atau program studi yang bersangkutan memungkinkan
▪ Ikut sert dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan yang ada
▪ Memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang disabilitas.

TATA PERILAKU MAHASISWA IBN
DALAM KEGIATAN AKADEMIK
Civitas akademika Institut Bisnis Nusantara dilarang:
▪ menempatkan dirinya dalam posisi konflik kepentingan
▪ melakukan kecurangan
▪ memberikan atau menerima bantuan yang tidak diizinkan
▪ melakukan plagiat karya akademik orang lain
▪ mengakses, membuang, merusak informasi, materi atau properti orang
lain tanpa izin
▪ mengakses membuang tanpa izin, menyembunyikan atau merusak catatan,
file atau materi akademik dari perpustakaan, laboratorium dan atau unit
pelaksana teknis lain
▪ membocorkan hal-hal yang bersifat rahasia
▪ memakai tanpa izin materi, sistem, website dan atau perangkat lunak
pendidikan
▪ berperilaku tidak sopan yang berkaitan dengan norma dan kesusilaan
Civitas akademika Institut Bisnis Nusantara harus:
▪ Mencapai yang terbaik dalam penelitian, pendidikan, pengajaran dan
penerapan pengetahuan.
▪ Menegakkan objektivitas keilmuan dalam melakukan penelitian,
pendidikan dan penerapan pengetahuan pada bidang keilmuannya
▪ Berpartisipasi secara aktif dalam mencapai misi Perguruan Tinggi
▪ Konsisten dan bertanggung jawab dalam kebebasan akademik
DALAM KEGIATAN NON AKADEMIK
Civitas akademika Institut Bisnis Nusantara dilarang:
▪ Merusak properti Institut Bisnis Nusantara
▪ Menyalahgunakan atau mengagunkan properti Institut Bisnis Nusantara.
▪ Menyalahgunakan teknologi, sistem informasi, termasuk data dan
informasi Institut Bisnis Nusantara
▪ Melakukan perubahan informasi tertulis yang resmi sehingga
menimbulkan ketidakbenaran informasi kepada Civitas Akademika Institut
Bisnis Nusantara
▪ Memberikan keterangan atau kesaksian palsu
▪ Memiliki, menjual, mengedarkan dan mengonsumsi minuman beralkohol
▪ Memproduksi, menjual, mendistribusikan, memiliki, dan menggunakan
obat-obatan terlarang atau NAPZA
▪ Melakukan atau mencoba untuk melakukan hal-hal yang dapat membuat
orang lain terluka
▪ Membawa senjata tajam dan senjata api atau bentuk lainnya yang dapat
membahayakan orang lain ke dalam kampus Institut Bisnis Nusantara

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Menggunakan bahan beracun berbahaya secara melanggar peraturan yang
berlaku
Membuat atau menyirkulasikan laporan atau informasi yang tidak benar
mengenai kebakaran, ledakan, kejahatan atau jenis kedaruratan lainnya
Melakukan intimidasi dan bentuk lain yang sifatnya mengancam orang lain
Mengganggu aktivitas dan ketenteraman Institut Bisnis Nusantara
Melakukan diskriminasi terhadap orang lain atas dasar agama, etnisitas,
gender, orientasi seksual, orientasi politik, dan disalibitas
Melakukan tindak asusila dan pelecehan seksual

TATA TERTIB PESERTA PKKMB
1. PKKMB adalah kegiatan yang WAJIB diikuti oleh seluruh Mahasiswa Baru
Institut Bisnis Nusantara secara daring.
2. Peserta PKKMB WAJIB hadir tepat waktu secara daring, yaitu pada pukul
08.00 WIB pada hari Rabu, 23 September 2020 dan pada pukul 08.30 untuk
hari Kamis, 24 September 2020.
3. Adapun tata cara yang harus dilakukan ketika berhalangan hadir pada hari
pelaksanaan PKKMB yaitu:
a. Jika sakit, maka harus menunjukkan surat sakit dari Rumah Sakit.
b. Jika keluarga terdekat meninggal, maka harus menunjukkan surat
kematian dari RT/RW setempat.
c. Jika bekerja, maka harus menunjukkan surat tugas/ surat keterangan
bekerja terutama bagi mahasiswa reguler malam.
4. Peserta PKKMB WAJIB berpenampilan rapi (rambut pendek tanpa kumis dan
jenggot untuk mahasiswa laki-laki dan rambut diikat untuk mahasiswa
perempuan) serta menggunakan pakaian sesuai dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. Untuk hari Rabu, 23 September 2020, mengenakan kemeja putih dan
dilengkapi dasi panjang untuk mahasiswa laki-laki, dan syal untuk
mahasiswa perempuan.
b. Untuk hari Kamis, 24 September 2020, mengenakan batik.
5. Peserta PKKMB WAJIB menyimak setiap sesi kegiatan PKKMB dengan baik.
6. Peserta PKKMB WAJIB mendowload virtual background untuk ZOOM di
pkkmb.ibn.ac.id sesuai dengan warna program studi masing-masing.
7. Peserta PKKMB WAJIB follow akun Instagram IBN (@institutbisnisnusantara)
dan/atau Twitter IBN (@humasibn).
8. Peserta PKKMB WAJIB post mengenai kegiatan PKKMB 1x per hari kegiatan
pada Instagram dan/atau Twitter masing-masing dengan caption unik dan
tag akun Instagram dan/atau Twitter IBN.
9. Peserta PKKMB WAJIB menyiapkan gerakan perkenalan unik masing-masing
saat diminta memperkenalkan diri secara daring. (setidaknya menyebutkan
nama, program studi, akun Instagram dan/atau Twitter, hobby dan alasan
berkuliah di IBN)

