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KEPUTUSAN KETUA STIKES MUHAMMADIYAH CIREBON
Nomor: 510/Kep/III.3-AUM/D/2018
Tentang
KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN (TENDIK)
STIKES MUHAMMADIYAH CIREBON

Bismillahirrahmaanirrahiim
KETUA STIKES MUHAMMADIYAH CIREBON:
Menimbang

: a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan dan
peningkatan kinerja Tenaga Kependidikan yang profesional,
dipandang perlu menyusun pedoman Kode Etik Tenaga
Kependidikan STIKes Muhammadiyah Cirebon;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, perlu
menetapkan Keputusan Ketua STIKes Muhammadiyah
Cirebon tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan STIKes
Muhammadiyah Cirebon;

Mengingat

: 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012
tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
2014

tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan

Pengelolaan Perguruan Tinggi ;

MEMUTUSKAN
Menetapkan

Peraturan Ketua STIKes Muhammadiyah Cirebon tentang Kode
Etik Tenaga Kependidikan STIKes Muhammadiyah Cirebon
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. STIKes adalah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Muhammadiyah
Cirebon
2. Badan Pembina Harian (BPH) adalah Badan Pembina Harian STIKes
Muhammadiyah Cirebon
3. Ketua adalah Ketua STIKes Muhammadiyah Cirebon
4. Unit Kerja adalah unit pada unsur pelaksana akademik, unsur pelaksana
administrasi dan pengembangan, unsur penunjang di lingkungan STIKes
Muhammadiyah Cirebon
5. Pimpinan Unit Kerja adalah pejabat yang memegang jabatan struktural
tertinggi di lingkup Unit Kerja
6. Tenaga Kependidikan adalah pegawai STIKes Muhammadiyah Cirebon yang
mengabadikan diri

dan diangkat

untuk menunjang penyelenggaraan

pendidikan tinggi.
7. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan
Mahasiswa.
8. Kode Etik Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah
pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Tenaga Kependidikan di dalam
melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
9. Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan
Tenaga Kependidikan yang bertentangan dengan Kode Etik Tenaga
Kependidikan.
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BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2
(1) Seorang Tenaga Kependidikan wajib mengindahkan dan melaksanakan Kode
Etik
(2) Kode Etik meliputi:
a. Etika dalam bernegara
b. Etika dalam bermasyarakat
c. Etika dalam berorganisasi
d. Etika terhadap Sivitas Akademika dan sesama Tenaga Kependidikan; dan
e. Etika terhadap diri sendiri

BAB III
BENTUK ETIKA

Pasal 3
Etika dalam bernegara diwujudkan dalam bentuk:
a. Mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara konsisten
dan konsekuen
b. Menghormati lambang-lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik
Indonesia
c. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi
dan golongan
d. Menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan Negara
e. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan
Republik Indonesia
f. Menggunakan keuangan Negara dan barang milik negara sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan
g. Mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan
h. Berperan aktif dalam menyukseskan pembangunan nasional
i. Memegang teguh rahasia negara
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j. Menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa
k. Menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggung jawab
l. Menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai peruntukan

Pasal 4
Etika dalam bermasyarakat diwujudkan dalam bentuk:
a. Menjalin kerjasama dan berkoordinasi dengan baik antar Perguruan Tinggi
Muhammadiyah/’Aisyiyah dan Mitra STIKes
b. Bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan
c. Mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di
lingkungan masyarakat
d. Tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan
mengganggu keharmonisan masyarakat
e. Menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar
f. Berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan
g. Membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong di lingkungan
masyarakat
h. Menjaga keharmonisan pergaulan di media sosial
i. Tidak menyebarkan informasi yang belum pasti dan / atau tidak berdasarkan
fakta, dan berpotensi menimbulkan keresahan

Pasal 5
Etika dalam berorganisasi diwujudkan dalam bentuk:
a. Menjaga nama baik Unit Kerja khususnya dan STIKes pada umumnya;
b. Menguasai dan memahami peraturan yang terkait dengan pelaksanaan
tugasnya
c. Menjalankan tugas-tugas secara profesional, amanah, bijak, jujur,
disiplin dan percaya diri dalam menyelenggarakan tugas-tugas
STIKes;
d. Loyal kepada Persyarikatan Muhammadiyah dan STIKes;
e. Bersedia menjadi anggota muhammadiyah;
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f. Mentaati semua peraturan yang berlaku di STIKes, melaksanakan
tugas dengan penuh rasa keikhlasan dan tanggung jawab;
g. Setiap pegawai wajib menyimpan rahasia jabatan;
h. Mentaati peraturan jam kerja yang berlaku yang diatur lebih lanjut
dengan Keputusan Ketua;
i.

Menggunakan dan memelihara serta menjaga prasarana, sarana dan
fasilitas milik STIKes dengan sebaik-baiknya yang diatur lebih lanjut
dengan Keputusan Ketua;

j.

Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat
dan warga STIKes;

k. Berpakaian rapi sesuai dengan peraturan yang berlaku di STIKes;
l.

Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat dan
warga STIKes;

m. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
n. Mentaati janji pegawai, janji jabatan dan kode etik pegawai STIKes;
o. Menjadi teladan dalam ucapan, sikap dan tingkah laku.
p. Melaksanakan kepribadian Muhammadiyah

Pasal 6
Etika terhadap Sivitas Akademika dan sesama Tenaga Kependidikan
diwujudkan dalam bentuk:
a. Menjunjung tinggi kehormatan STIKes dan seluruh warga STIKes
b. Setiap Atasan harus bersikap bijaksana dan memperlakukan yang adil
terhadap bawahannya dan menjadi tauladan dalam keprofesionalannya
c. Saling menghormati Sivitas Akademika dan sesama Tenaga Kependidikan
d. Menjalin kerjasama yang baik dan sinergis dengan Sivitas Akademika dan
sesama Tenaga Kependidikan
e. Tanggap, peduli, dan saling tolong menolong tanpa pamrih terhadap Sivitas
Akademika dan sesama Tenaga Kependidikan
f. Menghargai pendapat orang lain dan bersikap terbuka terhadap kritik dan
saran dalam pelaksanaan tugas
g. Menghargai hasil karya Sivitas Akademika dan sesama Tenaga Kependidikan,
dan
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h. Menghormati

dan

menghargai

Sivitas

Akademika,

sesama

Tenaga

Kependidikan, dan orang lain dalam bekerja sama.
i. Memberikan

pelayanan

yang

baik

terhadap

mahasiswa,

tamu

dan

menyelesaikan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7
Etika terhadap diri sendiri diwujudkan dalam bentuk:
a. Taat kepada Allah SWT dan melaksanakan ajaran Islam sesuai dengan
tuntunan Al Qur’an dan Sunah Rosulullah SAW menurut faham
Muhammadiyah serta setia kepada cita-cita perjuangan persyarikatan
Muhammadiyah;
b. Meningkatkan profesionalitas guna menunjang pelaksanaan tugas
c. Menolak tugas yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku
d. Bersikap santun dan rendah hati dalam perilaku sehari-hari
e. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan
f. Berinisiatif

untuk

meningkatkan

kualitas

pengetahuan,

kemampuan,

keterampilan, dan sikap
g. Dapat menjadi contoh teladan di lingkungan kerja maupun di luar jam kerja;
h. Proaktif dalam memperluas wawasan dan mengembangkan kemampuan diri
sendiri
i. Menolak pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pekerjaan
j. Menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap perbuatan
k. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani
l. Senantiasa menjaga keutuhan, keharmonisan, dan kesejahteraan keluarga

BAB IV
PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 8
Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran Kode Etik diproses dan
dijatuhi hukuman disiplin pegawai yang berlaku di STIKes Muhammadiyah
Cirebon
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