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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:
(1) Kode Etik adalah sistem aturan, norma, dan nilai-nilai sebagai landasan
pemikiran, kepercayaan, sikap, perilaku, tindakan dan tutur kata yang
bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman dengan
memerhatikan kepatutan yang berlaku di suatu komunitas dalam aktifitas yang
menuntut tanggung jawab profesi.
(2) Ketua adalah pimpinan STIKes Muhammdiyah Cirebon
(3) Insan Akademik mencakup dosen, dan mahasiswa
(4) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama
mentrasformasikan,

mengembangkan,

dan

menyebarluaskan

ilmu

pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat.
(5) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada STIKes
Muhammdiyah Cirebon
(6) Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan
diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan
(7) Kode Etik Dosen adalah nilai-nilai luhur yang wajib ditaati insan akademik
baik dalam berpikir, berperilaku dan bersikap tindak sebagai seorang
intelektual guna mengemban tugas-tugas keilmuan di Akademi, maupun
sebagai pribadi unggul di tengah masyarakat, berdasarkan sistem nilai yang
berlaku di bidang agama, adat istiadat sopan santun, kesusilaan serta tolak
ukur moral dan akhlak.
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BAB II
KEWAJIBAN UMUM

Pasal 2
Dosen wajib:
(1) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi
hukum, dan peraturan yang mengikat sesuai tugas dan fungsinya
(2) Menjunjung tinggi kesusilaan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab;
(3) Menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan Catur Dharma Perguruan
Tinggi;
(4) Memberi teladan perilaku dan pola pikir akademik bagi masyarakat.

BAB III
KEWAJIBAN DAN LARANGAN AKADEMIK

Pasal 3
Dosen sebagai insan akademik wajib:
(1) Mengemban tugas akademik sebagai panggilan hati nurani berlandaskan
kejujuran, keadilan dan kebenaran
(2) Menjunjung tinggi dan menghormati kebebasan akademik dalam memelihara
dan memajukan ilmu pengetahuan melalui kajian, penelitian, pembahasan atau
penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi kaidah
keilmuan
(3) Menjunjung tinggi kebabasan akademik, kebebasan menyampaikan pikiran
dan pendapat dalam lingkungan serta forum akademik dalam bentuk ceramah,
seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya sesuai bidang keilmuan
(4) Bersedia menerima kritik dan saran yang membangun dari pihak lain, dan
bersedia memberikan kritik dan pendapat atas dasar saling menghargai dan
dengan cara yang patut
(5) Membina peningkatan karir sebagai ilmuwan melalui kekuatan penalaran dan
moral serta memupuk jiwa kebersamaan dan kesejawatan melalui keteladanan.
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(6) Berperanserta dalam disiplin ilmu masing-masing dan berperanserta dalam
pembentukan masyarakat ilmiah
(7) Mengikuti

perkembangan

ilmu

pengetahuan

dan

teknologi

tanpa

merahasiakan sumbernya
(8) Memelihara komunikasi akademik dalam wadah masyarakat ilmiah dengan
konsisten, rendah hati dan saling menghormati sesama sejawat
(9) Memadukan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat
dan Al Islam Kemuhammaadiyahan (AIK) berlandaskan visi dan misi sebagai
ilmuwan.

Pasal 4
Dosen sebagai pendidik wajib menjalankan kewajiban dan kewenangan mengajar
dan mendidik yang diberikan kepadanya dengan semangat profesionalisme yang
diwujudkan dalam bentuk keteladanan dan upaya pendidikan yang bersungguhsungguh, yaitu:
(1) Mengajar dan memberikan layanan akademik dengan cara terbaik menurut
kemampuannya serta penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan
(2) Mengajar dan memberikan layanan akademik sesuai dengan prinsip dan
konsep ilmiah, teori dan metode bidang ilmu tertentu sesuai dengan tradisi
moral dan intelektual akademik
(3) Mengajar dan memberikan layanan akademik berdasarkan referensi dan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru
(4) Memberikan bimbingan dan layanan informasi yang diperlukan oleh
mahasiswa untuk memperlancar penyelesaian studinya dengan penuh kearifan
(5) Menghindari

hal-hal

yang

mengarah

pada

kemungkinan

terjadinya

pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar; dan
(6) Menghindarkan diri dari hal dan perbuatan yang dapat merugikan derajat dan
martabat dosen sebagai profesi pendidik yang terhormat

Kode Etik Dosen STIKes Muhammadiyah Cirebon

5

Pasal 5

Dosen dalam melaksanakan penelitian, wajib:
(1) Melakukan penelitian serta berpikir secara logis, kritis, cermat, tekun,
tangguh, dan sistematis.
(2) Bersikap proaktif melakukan penelitian untuk memecahkan masalah yang
meresahkan atau membahayakan masyarakat.
(3) Melaksanakan penelitian dengan dibekali pengetahuan, keterampilan dan
kompetensi yang memadai sesuai kebutuhan penelitian
(4) Mengamalkan etika penelitian sesuai bidang ilmu yang ditelitinya
(5) Mempertimbangkan

konsekuensi

penerapan

hasil

penelitiannya,

dan

mengambil langkah-langkah agar konsekuensi ini tidak membahayakan
masyarakat
(6) Memanfaatkan hasil penelitian secara berdayaguna dan berhasilguna bagi
kepentingan masyarakat
(7) Mematuhi ketentuan publikasi dan diseminasi karya ilmiah sesuai kaidah
keilmuan yang berlaku
(8) Mempertanggungjawabkan sarana dan prasarana atau dana penelitian yang
dikelolanya sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 6
Dosen dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, wajib:
(1) Mengambil langkah proaktif untuk mengutamakan melakukan pelayanan dan
pengabdian kepada masyarakat
(2) Bersikap proaktif melakukan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat
untuk

memecahkan masalah

yang

meresahkan atau

membahayakan

masyarakat, termasuk pada musibah bencana
(3) Bertanggung jawab atas materi pelayanan dan pengabdiannya kepada
masyarakat, sesuai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasainya.
(4) Mempertanggungjawabkan sarana dan dana pelayanan masyarakat yang
dikelolanya sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan
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(5) Menyelaraskan kegiatan profesional pribadi dengan kegiatan pelayanan
masyarakat yang dilandasi tujuan luhur membantu masyarakat.

Pasal 7
Dosen dalam melaksanakan Al Islam Kemuhammadiyahan, wajib:
(1) Bertaqwa kepada Allah SWT
(2) Bertanggung jawab atas materi yang diberikan kepada mahasiswa.
(3) Melaksanakan kegiatan sehari-hari berdasarkan Al-Qur’an dan As-Sunah.
(4) Menjadi Role Model buat mahasiswa dan lingkungan sekitar

Pasal 8
Dosen sebagai insan akademik dilarang:
(1) Memalsukan hasil penelitian, mengambil, memanfaatkan, atau menyalin
sebagian atau seluruhnya, meniru karya atau ciptaan orang lain tanpa
menyebut sumber aslinya termasuk mengikuti karya ilmiah orang lain seolaholah hasil pemikirannya sendiri
(2) Membocorkan rahasia kegiatan akademik, misal hasil penelitian yang
seharusnya belum diketahui oleh masyarakat umum
(3) Bertindak sewenang-wenang atau melakukan tekanan fisik maupun psikis
kepada orang/pihak lain.
(4) Menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya, melakukan
korupsi, kolusi dan nepotisme akademik termasuk jual beli nilai atau gelar
akademik, melakukan perbuatan curang dan mengkhianati tugas akademik dan
profesinya.
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BAB IV
KEWAJIBAN TERHADAP AKADEMI

Pasal 9
Dosen sebagai insan akademik, wajib:
(1) Menjunjung tinggi maksud dan tujuan penyelenggaraan akademi
(2) Menghayati dasar penyelenggaraan akademi berdasarkan statuta akademi
(3) Memahami tugas pokok dan fungsi masing-masing dalam kehidupan akademi
secara

konsisten

dan

berupaya

dengan

sungguh-sungguh

untuk

melaksanakannya
(4) Memiliki dedikasi, loyalitas dan integritas yang tinggi kepada akademi serta
menjunjung tinggi harkat, martabat dan wibawa akademik
(5) Mematuhi dan melaksanakan semua peraturan dan kebijakan yang ditetapkan
akademik
(6) Menempuh cara yang arif dan bijaksana sesuai dengan martabat seorang insan
akadmeik dan cara menghindari cara kekerasan, atau cara lainnya dalam
menyelesaikan permasalahan di akademik
(7) Tidak menggunakan akademi untuk meraih kepentingan dan keuntungan
pribadi atau untuk mencapai tujuan yang menyimpang dari fungsi akademik

BAB V
KEWAJIBAN TERHADAP SESAMA INSAN AKADEMIK

Pasal 10
Semua dosen sebagai insan akademik dan keluarga sivitas akademika STIKes
Muhammadiyah Cirebon, wajib:
(1) Memegang teguh dan menghormati hak kebebasan akademi serta hak
kebebasan mimbar akademik antar insan akademik
(2) Membina semangat kebersamaan dan kekeluargaan dalam mencapai visi dan
menjalankan tugas dan fungsi serta misi akademik
(3) Menghormati dan saling memelihara martabat sesama insan akademik
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(4) Menghormati dan saling membina kompetensi akadmeik sesama insan
akademik.

BAB VI
KEWAJIBAN TERHADAP DIRI PRIBADI

Pasal 11
Dosen sebagai panutan masyarakat, wajib menjaga kompetensi dan integritasnya
dengan cara:
(1) Mengembangkan kemampuan diri dan lingkungannya
(2) Menjaga keharmonisan keluarga serta nama baik di masyarakat
(3) Mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi
(4) Mawas diri dan mengevaluasi kinerjanya
(5) Menjaga perilaku pribadinya tetap sesuai dengan norma agama, sosial dan
budaya Indonesia
(6) Menghindarkan diri dari pemakaian gelar/jabatan akademik yang diperoleh
tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan atau kehormatan akademik.

BAB VII
SANKSI PELANGGARAN
Pasal 12

(1) Tingkat dan jenis sanksi administrasi terdiri atas sanksi ringan, sedang, dan
berat sesuai dengan pelanggaran etika akadmeik serta ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku
(2) Tingkat dan jenis sanksi akademik, terdiri atas:
a. Teguran lisan dan atau tulisan
b. Penangguhan semua kegiatan akademik dalam jangka waktu minimal 1
(satu) bulan, maksimal 1 (satu) semester di lingkungan akademik
c. Rekomendasi pencabutan hak sebagai dosen, dan mahasiswa akademi
(3) Sanksi ganti rugi dapat dikenakan apabila pelanggaran etika mengakibatkan
kerugian meterial bagi seseorang atau lembaga.
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