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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah 

melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga kita dapat melaksanakan 

segala kegiatan. Shalawat beserta salam tak lupa kami sanjungkan kepada 

Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa umat manusia dari alam 

jahiliyah ke alam yang penuh akan ilmu pengetahuan.  

Penyusunan Pedoman Standar Etika Publik Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam IAIN Langsa merupakan salah satu langkah dalam rangka 

pengoptimalan nilai-nilai dasar etika publik pada kode etik Dosen dan kode 

etik Tenaga Kependidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa 

serta memberikan informasi mengenai berbagai komponen etika terhadap 

Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk dapat diaplikasikan di lingkungan 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa. 

Penyusunan Pedoman Standar Etika Publik ini hadir berkat kerjasama 

dari berbagai pihak, baik dari Dekan, para Wakil Dekan, Kabag TU, para 

Kasubbag, Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam lingkungan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa, oleh karena itu kami menyampaikan 

ucapan terima kasih kepada seluruh unsur yang telah memberikan 

sumbangsihnya baik dalam bentuk pikiran maupun tenaga guna 

penyelesaian pedoman standar etika publik. Semoga hal tersebut menjadi 

amal kebajikan disisi Allah SWT. 

Kami juga menyadari bahwa pedoman standar etika publik ini masih jauh 

dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, kritik dan masukan yang bersifat 

konstruktif selalu kami nantikan guna kesempurnaan. Semoga pedoman 

standar etika publik ini dapat berguna bagi semua pihak. 

Langsa, 15 Oktober 2021 

Kepala Bagian Tata Usaha, 

Dto. 

Husna, SH  
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KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA 

NOMOR : 403 TAHUN 2021 

TENTANG 

PEDOMAN STANDAR ETIKA PUBLIK 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN LANGSA 

 

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 

IAIN LANGSA, 

Menimbang  : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan suasana 

akademik yang baik, yang kondusif, berdaya guna, 

dan berhasil guna, diperlukan standar etika publik; 

  b. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan 

fungsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN 

Langsa diperlukan Dosen dan Tenaga 

Kependidikan yang berintegritas dan menjunjung 

tinggi prinsip-prinsip pelaksanaan tugas 

kepemerintahan yang baik; 

  c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu 

ditetapkan Peraturan Dekan Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam IAIN Langsa tentang Standar Etika 

Publik. 

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No 5 Tahun 

2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 

  2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 

tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik; 

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil perubahan 
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atas Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 

  4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia 

Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kode Etik dan Kode 

Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara 

Kementerian Agama; 

  5. Peraturan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Langsa Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kode Etik 

Dosen; 

  6. Peraturan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Langsa Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kode Etik 

Tenaga Kependidikan Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Langsa. 

Memperhatikan : 1. Visi, misi, tujuan dan strategi Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam IAIN Langsa; 

  2. Upaya-upaya transformasi di lingkungan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa yang 

diarahkan untuk mewujudkan keunggulan 

akademik, kesejahteraan dan kepeloporan dalam 

masyarakat. 

 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN 

BISNIS ISLAM IAIN LANGSA TENTANG PEDOMAN 

STANDAR ETIKA PUBLIK FAKULTAS EKONOMI DAN 

BISNIS ISLAM IAIN LANGSA 

Kesatu : Pedoman Standar Etika Publik Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam IAIN Langsa adalah sebagaimana tersebut 

dalam lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari keputusan ini; 
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Kedua : Semua Dosen dan Tenaga Kependidikan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa harus mengikuti 

ketentuan yang diatur dalam keputusan ini; 

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

 

 

 Ditetapkan : di Langsa 

 Pada Tanggal : 15 Oktober 2021 

 Dekan, 

 

 

 ISKANDAR 

  



Pedoman Standar Etika Publik | 4  
 

Lampiran Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  

Institut Agama Islam Negeri Langsa 

Nomor : 403 Tahun 2021 

Tanggal : 15 Oktober 2021 

 

PEDOMAN STANDAR ETIKA PUBLIK 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN LANGSA 

 

BAB I  

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: 

1. Fakultas adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa; 

2. Dekan adalah Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa; 

3. Dosen adalah tenaga pendidik tetap dan tidak tetap (PNS dan Non PNS) 

yang menjalankan tri dharma perguruan tinggi di Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam IAIN Langsa; 

4. Tenaga Kependidikan adalah sumber daya manusia institusi yang 

bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, 

pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan 

pada satuan pendidikan atau penelitian dan pengabdian masyarakat di 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa; 

5. Mahasiswa adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN 

Langsa; 

6. Teman sejawat adalah seseorang yang berprofesi sama sebagai dosen 

dan/atau tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

7. Civitas Akademika adalah dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa 

dilingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa; 

8. Pedoman adalah suatu kumpulan dari ketentuan dasar yang dapat 

memberikan arah bagaimana sesuatu harus dilakukan dan bisa juga 
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diartikan sebagai hal pokok atau yang bersifat dasar yang menjadi 

pegangan, petunjuk dan sebagainya; 

9. Etika Publik adalah refleksi tentang standar/norma yang menentukan 

baik/buruk, benar/salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk 

mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung 

jawab pelayanan publik; 

10. Kode Etik Dosen adalah norma tertulis yang berisi standar perilaku etis 

dan disiplin bagi dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa; 

11. Kode Etik Tenaga Kependidikan adalah serangkaian norma dan nilai 

yang berisi etika yang dijadikan sebagai pedoman berperilaku dalam 

kehidupan profesi tenaga kependidikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam IAIN Langsa; 

12. Dewan Kehormatan Dosen adalah dewan yang dibentuk dan diangkat 

oleh Dekan, anggotanya terdiri dari dosen-dosen dengan 

mempertimbangkan keterwakilan fakultas memiliki integritas tinggi, yang 

secara independen menegakkan Kode Etik Dosen; 

13. Dewan Kode Etik Tenaga Kependidikan adalah organ yang diangkat 

oleh Dekan yang secara independen bertugas untuk memeriksa dan 

memutuskan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan tenaga 

kependidikan; 

14. Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam 

memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu 

karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/ atau 

karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa 

menyatakan sumber secara tepat dan memadai. 

 

Pasal 2 

Ruang lingkup pedoman standar etika publik meliputi: 

1. Dosen; dan 

2. Tenaga Kependidikan. 
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Pasal 3 

Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 

ayat (1) dan (2) wajib menaati: 

1. Nilai-Nilai Dasar Etika Publik; dan 

2. Kode Etik. 

 

BAB II  

NILAI-NILAI DASAR ETIKA PUBLIK 

Pasal 4 

Nilai-nilai dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi: 

1. Memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi Negara Pancasila; 

2. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan 

Republik Indonesia 1945;  

3. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;  

4. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;  

5. Menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif;  

6. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur;  

7. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;  

8. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program 

pemerintah;  

9. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, 

akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;  

10. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;  

11. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama;  

12. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;  

13. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan;  

14. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai 

perangkat sistem karir. 
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BAB III  

KODE ETIK 

Pasal 5 

Kode Etik dibangun berdasarkan nilai-nilai dasar etika publik sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 4. 

 

Pasal 6 

Kode etik sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) meliputi: 

1. Kode Etik Dosen; dan 

2. Kode Etik Tenaga Kependidikan . 

 

BAB IV  

KODE ETIK DOSEN 

Pasal 7 

Ruang Lingkup dalam Kode Etik Dosen ini adalah: 

1. Etika terhadap diri sendiri; 

2. Etika terhadap sesama dosen; 

3. Etika terhadap mahasiswa; 

4. Etika terhadap tenaga kependidikan; 

5. Etika terhadap Institut; 

6. Etika dalam bermasyarakat; 

7. Etika dalam bernegara; 

8. Etika dalam bidang akademik dan pembinaan mahasiswa; 

9. Etika dalam penelitian dan pengabdian masyarakat; dan 

10. Etika dalam publikasi ilmiah.  

 

Pasal 8 

Etika terhadap diri sendiri: 

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

2. Menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila, UUD 1945, sumpah 

PNS dan sumpah jabatan; 
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3. Bersikap santun dan rendah hati dalam perilaku sehari-hari; 

4. Proaktif dalam memperluas wawasan dan mengembangkan 

kemampuan diri sendiri; 

5. Menolak pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan 

pekerjaannya; 

6. Menjunjung tinggi norma susila dengan penuh tanggung jawab; 

7. Menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap perbuatannya; 

8. Bersikap sopan dan santun, tidak emosional, berpikir jernih dan tidak 

menyinggung perasaaan orang lain dalam berkomunikasi baik secara 

lisan maupun tertulis; 

9. Mejaga kesehatan jasmani dan rohani; dan 

10. Berpenampilan formal dan rapi sesuai ketentuan syariat Islam.  

 

Pasal 9 

Etika terhadap sesama dosen: 

1. Bekerjasama secara harmonis dalam melaksanakan Tri Dharma 

Perguruan Tinggi; 

2. Mengembangkan, meningkatkan mutu profesi, membina hubungan 

kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial; 

3. Bersikap santun terhadap teman sejawat, tidak mencaci, merendahkan 

atau mengungkap kejelekan sejawat di muka umum; 

4. Membangun kreativitas dan memberikan dorongan positif kepada rekan 

sejawat dan dosen junior untuk meningkatkan prestasi kerjanya; 

5. Memegang teguh dan menjunjung tinggi budaya akademik dalam 

pergaulan sesama dosen dalam hal batas kewenangan, tanggung jawab 

ilmiah dan saling menghargai; 

6. Memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap rekan dosen dan 

juniornya; 

7. Memberikan kesempatan kepada dosen junior untuk mengembangkan 

kariernya; 



Pedoman Standar Etika Publik | 9  
 

8. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan, menjunjung tinggi harkat dan 

martabat sesama dosen, menghargai perbedaan pendapat di antara 

rekan-rekan dosen; 

9. Menghargai antara teman sejawat baik secara vertikal maupun 

horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi; 

10. Memperlakukan teman dosen yang lain dengan baik sebagaimana ia 

ingin diperlakukan; 

11. Tidak membuka hal-hal yang memalukan atau merugikan teman sejawat 

baik disengaja maupun tidak disengaja, kecuali hal itu merupakan 

keharusan dalam memenuhi tuntutan profesional atau diharuskan 

menurut hukum dan perundang-undangan.  

 

Pasal 10 

Etika Dosen terhadap mahasiswa: 

1. Melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran dengan sikap tulus, 

ikhlas, kreatif, komunikatif, berpegang pada moral luhur dan 

profesionalisme; 

2. Tidak bertindak diskriminastif dalam memberikan layanan kepada 

mahasiswa; 

3. Menjaga hubungan baik dengan bersikap dan bertindak adil terhadap 

mahasiswa; 

4. Membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk 

mendapatkan, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, 

teknologi dan seni dalam rangka pembentukan kepribadian islami; 

5. Mengembangkan dan merangsang pemikiran kreatif dan inovatif 

mahasiswa; 

6. Memberikan penilaian dan menentukan kelulusan mahasiswa sesuai 

dengan kemampuan dan hasil prestasi mahasiswa secara objektif; 

7. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa; 

8. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, 

keterampilan dan sikap para mahasiswa; 
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9. Selalu berusaha untuk menjadi panutan (role model) bagi mahasiswa; 

10. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan 

pribadi, kelompok, atau golongan; 

11. Membantu mahasiswa dan melayani mereka secara adil; 

12. Memberikan motivasi kepada anak didik sehingga dapat merangsang 

daya fikir; 

13. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma susila 

terhadap mahasiswa; 

14. Menjaga nama baik mahasiswa, kecuali hal itu merupakan keharusan 

dalam memenuhi tuntutan profesional atau diharuskan menurut hukum 

dan perundang-undangan.  

 

Pasal 11 

Etika terhadap Tenaga Kependidikan diwujudkan dalam bentuk:  

1. Memposisikan tenaga kependidikan sebagai mitra kerja dan bersikap 

saling menghargai; 

2. Menjaga hubungan baik dengan Tenaga Kependidikan dalam bidang 

pekerjaan secara profesional dan kemanusiaan dalam suasana 

kekeluargaan;  

 

Pasal 12 

Etika terhadap institut diwujudkan dalam bentuk: 

1. Menjunjung tinggi Visi, Misi dan Tujuan Institut;  

2. Menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan Tridharma Perguruan 

Tinggi; 

3. Berperan aktif memelihara dan mengembangkan keberadaan institut; 

4. Menjaga dan meningkatkan nama baik institut; 

5. Mentaati peraturan yang berlaku di Institut.  
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Pasal 13 

Etika dalam bermasyarakat diwujudkan dalam bentuk:  

1. Menghormati agama, paham keagamaan, kepercayaan, budaya dan 

adat istiadat orang lain; 

2. Bergaya hidup sederhana dan toleran terhadap orang lain dan 

lingkungan; 

3. Mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan 

masalah di lingkungan masyarakat; 

4. Tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat 

meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat; 

5. Menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar; 

6. Berperan serta aktif dalam kegiatan kemasyarakatan; 

7. Membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong di 

lingkungan masyarakat; 

8. Menjaga kelestarian keutuhan keluarga, keharmonisan dan 

kesejahteraan keluarga, serta reputasi sosialnya di masyarakat; 

9. Menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat. 

 

Pasal 14 

Etika dalam bernegara diwujudkan dalam bentuk:  

1. Mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara 

konsisten dan konsekuen; 

2. Menghormati lembaga-lembaga dan simbol Negara Kesatuan Republik 

Indonesia; 

3. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan 

pribadi dan golongan; 

4. Menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan negara; 

5. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah negara 

Kesatuan Republik Indonesia; 

6. Menggunakan keuangan negara dan barang milik negara sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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7. Memenuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan; 

8. Berperan aktif dalam menyukseskan pembangunan nasional; 

9. Memegang teguh rahasia negara; 

10. Menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa; 

11. Menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggungjawab; 

12. Menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai 

peruntukannya.  

 

Pasal 15 

Etika dalam bidang akademik dan pembinaan mahasiswa diwujudkan dalam 

bentuk:  

1. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, 

melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, 

melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan 

pengabdian kepada masyarakat secara profesional; 

2. Mengajar dan memberikan layanan akademik dengan cara terbaik 

menurut kemampuannya serta penuh dedikasi, disiplin dan kearifan; 

3. Menjunjung tinggi hak mengajar yang diberikan kepadanya dengan 

semangat profesionalisme sebagai seorang pendidik yang diwujudkan 

dalam bentuk perilaku dan keteladanan; 

4. Menjauhi dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan 

terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar 

mengajar; 

5. Menegakkan disiplin, kejujuran dan melaksanakan tugas; 

6. Memiliki sikap kooperatif dan komit dalam mewujudkan visi dan misi 

jurusan/ program studi, fakultas dan institut; 

7. Memperhatikan batas keahlian dan tanggungjawab ilmiah dalam 

menggunakan kebebasan mimbar akademik serta sesuai dengan 

kompetensinya; 

8. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sesuai dengan 

kaidah-kaidah keilmuan; 
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9. Mengikuti, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, 

teknologi dan informasi sesuai dengan bidangnya; 

10. Menjunjung tinggi sikap santun, objektif dalam kegiatan akademik; 

11. Memelihara kemampuan dan kemajuan akademik dalam disiplin ilmu 

masing-masing sehingga dapat terus mengikuti arah perkembangan 

ilmu dan teknologi; 

12. Menyempurnakan metode pendidikan dan pembelajaran; 

13. Melakukan pembinaan terhadap mahasiswa baik dalam bentuk ekstra 

kurikuler maupun intra kurikuler; 

14. Memberi teladan, membangun kreativitas dan memberikan dorongan 

yang positif kepada mahasiswa.  

 

Pasal 16 

Etika dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

diwujudkan dalam bentuk:  

1. Bersikap dan berpikir analitis, kritis, jujur, objektif, dan berpegang teguh 

pada semua aspek proses penelitian serta tidak boleh memalsukan atau 

memanipulasi data maupun hasil penelitian; 

2. Bersifat terbuka, saling berbagi data, hasil, metode, dan gagasan yang 

lain, kecuali data yang dapat dipatenkan; 

3. Bersifat jujur, profesional, berperikemanusiaan dan memperhatikan 

faktor-faktor ketepatan, keseksamaan dan kecermatan, perasaan 

religius serta keadilan gender; 

4. Melakukan prosedur penelitian yang sistematis dengan menggunakan 

pembuktian yang sahih dan dilakukan secara terus-menerus untuk 

mendapatkan hasil yang maksimal; 

5. Menghormati dan menghargai objek penelitian; 

6. Tidak menutupi kelemahan atau membesar-besarkan hasil penelitian; 

7. Mengarahkan penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau 

perolehan hak paten untuk mendorong perkembangan industri nasional; 
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8. Wajib mencermati antara manfaat yang diharapkan dari penelitian 

dengan biaya dan beban yang dikeluarkan, khususnya beban yang 

dituntut dari sponsor; 

9. Tidak boleh menjanjikan hal di luar kemampuan peneliti; 

10. Wajib menghasilkan atau memberikan apa yang dapat dijanjikan dalam 

penelitian; 

11. Wajib menjelaskan kepada penyandang dana kesimpulan yang 

diperoleh dari penelitian; 

12. Wajib menjelaskan keterbatasan hasil penelitian dan membedakan 

antara kesimpulan penelitian dan ekstrapolasinya; 

13. Bebas dari kepentingan golongan, penguasa, agama atau partai agar 

pemikiran intelektualnya dapat membenarkan setiap keputusan 

penelitian; 

14. Senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, kebenaran, 

keterbukaan, bersifat objektif, bertanggung jawab. Berwawasan luas/ 

semesta, kebersamaan, dan cara berfikir ilmiah, menghargai penemuan 

dan pendapat akademisi lain, tidak semata-mata untuk kepentingan 

pribadi, tidak melanggar hukum serta tidak mengganggu kepentingan 

umum; 

15. Menghormati dan menghargai hasil penelitian mahasiswa, dosen atau 

tim peneliti baik yang dipublikasikan maupun tidak; 

16. Tidak memberi dan tidak menerima sesuatu yang bersifat ilegal 

sehubungan dengan kegiatan yang dilaksanakan; 

17. Melakukan penelitian secara profesional dan ditunjang oleh kompetensi 

akademik yang dimiliki; 

18. Menolak membuatkan karya ilmiah untuk mahasiswa, rekan seprofesi 

dan orang lain; 

19. Tidak menggunakan skripsi, tesis, disertasi atau karya ilmiah yang murni 

berasal dari idi dan pemikiran mahasiswa di bawah bimbingannya 

sebagai karya pribadi; 
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20. Mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan keterampilan yang 

dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 

21. Tidak menerima imbalan lain yang tidak sesuai dengan hak dan jerih 

payah yang dilakukannya; 

22. Menolak pekerjaan pengabdian yang bertentangan dengan tata nilai dan 

norma yang berlaku; 

23. Melakukan pengabdian secara profesional dan ditunjang oleh 

kompetensi yang dimiliki; 

24. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan mematuhi Kode Etik 

pengabdian kepada masyarakat; 

25. Mengupayakan agar kegiatan dapat meningkatkan mutu akademik dan 

hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara dan 

kemanusiaan.  

 

Pasal 17 

Etika dalam publikasi ilmiah diwujudkan dalam bentuk: 

1. Menghindari tindakan plagiat yaitu perbuatan sengaja atau tidak sengaja 

dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai suatu 

karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah 

dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya pihak lain 

yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara 

tepat dan memadai; 

2. Tidak melakukan publikasi ulang karya sendiri; 

3. Tidak melupakan penelitian dan peneliti terdahulu; 

4. Mengutip dengan jujur hasil karya orang lain sesuai dengan makna 

aslinya, termasuk yang melalui komunikasi pribadi; 

5. Mencantumkan sumber penggunaan gambar dan tabel yang dikutip 

meminta izin penggunaan gambar perorangan atau manusia coba 

(probandus), dan kalau tidak ingin dikenal harus ditutup sebagian 

mukanya, terutama matanya atau bagian-bagian yang dapat menjadi 

petunjuk identifikasi; 
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6. Mencantumkan semua kontributor kecuali yang tidak bersedia; 

7. Memberi pernyataan jasa kepada pemberi gagasan, disamping pemberi 

izin, fasilitas dan bantuan lainnya. 

 

BAB V  

KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN 

Pasal 18 

Ruang Lingkup dalam Kode Etik Tenaga Kependidikan ini adalah: 

1. Etika terhadap diri sendiri; 

2. Etika terhadap sesama tenaga kependidikan; 

3. Etika terhadap mahasiswa; 

4. Etika terhadap dosen; 

5. Etika terhadap Institut; 

6. Etika dalam bermasyarakat; 

7. Etika dalam bernegara; 

 

Pasal 19 

Etika terhadap diri sendiri: 

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

2. Menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, kemanusiaan, dan keadilan 

berdasarkan nilai-nilai islam, serta mentaati dan mematuhi hukum yang 

berlaku, dan/atau sumpah pegawai; 

3. Bersikap santun dan rendah hati dalam perilaku sehari-hari; 

4. Proaktif dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan diri sendiri 

sesuai dengan tugas dan pekerjaannya; 

5. Menolak pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan 

pekerjaannya; 

6. Menjunjung tinggi norma susila dengan penuh tanggung jawab; 

7. Menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap perbuatannya; 
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8. Bersikap sopan dan santun, tidak emosional, berpikir jernih dan tidak 

menyinggung perasaaan orang lain dalam berkomunikasi baik secara 

lisan maupun tertulis; 

9. Mejaga kesehatan jasmani dan rohani; dan 

10. Berpenampilan formal dan rapi sesuai ketentuan syariat Islam. 

 

Pasal 20 

Etika terhadap sesama tenaga kependidikan: 

1. Bekerjasama secara harmonis dalam melaksanakan tugas; 

2. Mengembangkan, meningkatkan mutu profesi, membina hubungan 

kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial; 

3. Bersikap santun terhadap teman sejawat, tidak mencaci, merendahkan 

atau mengungkap kejelekan sejawat di muka umum; 

4. Menjaga ukhuwah islamiyah dalam pergaulan dengan sesama teman 

sejawat, baik didalam maupun di luar kedinasan; 

5. Memegang teguh dan menjunjung tinggi budaya akademik dalam 

pergaulan sesama tenaga kependidikan dalam hal batas kewenangan, 

tanggung jawab dan saling menghargai; 

6. Menjadi tauladan, membangun kreatifitas dan memberikan dorongan 

yang positif kepada teman sejawat; 

7. Memberikan kesempatan kepada tenaga kependidikan junior untuk 

mengembangkan kariernya; 

8. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan, menjunjung tinggi harkat dan 

martabat sesama tenaga kependidikan, menghargai perbedaan 

pendapat di antara rekan-rekan tenaga kependidikan; 

9. Menghormati dan menghargai teman sejawat baik dalam melaksanakan 

tugas maupun dalam pergaulan sehari-hari; 

10. Memperlakukan teman tenaga kependidikan yang lain dengan baik 

sebagaimana ia ingin diperlakukan; 
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11. Tidak membuka hal-hal yang memalukan atau merugikan teman sejawat 

baik disengaja maupun tidak disengaja, kecuali hal itu merupakan 

keharusan dalam memenuhi tuntutan profesional atau diharuskan 

menurut hukum dan perundang-undangan.  

 

Pasal 21 

Etika Tenaga Kependidikan terhadap mahasiswa: 

1. Melaksanakan proses pelayanan dengan sikap tulus, ikhlas, kreatif, 

komunikatif, inovatif, berpegang pada akhlakul karimah, profesional dan 

tidak diskriminatif; 

2. Tidak bertindak diskriminatif dalam memberikan layanan kepada 

mahasiswa; 

3. Menjaga hubungan baik dengan bersikap dan bertindak adil terhadap 

mahasiswa; 

4. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa; 

5. Memberikan layanan akademik dengan cara terbaik, penuh dedikasi, 

disiplin dan kearifan; 

6. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan 

pribadi, kelompok, atau golongan; 

7. Membantu mahasiswa dan melayani mereka secara adil; 

8. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma susila 

terhadap mahasiswa; 

9. Menjaga nama baik mahasiswa, kecuali hal itu merupakan keharusan 

dalam memenuhi tuntutan profesional atau diharuskan menurut hukum 

dan perundang-undangan.  

 

Pasal 22 

Etika terhadap Dosen diwujudkan dalam bentuk: 

1. Memposisikan dosen sebagai mitra kerja dan bersikap saling 

menghargai; 
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2. Menjaga hubungan baik dengan dosen dalam bidang pekerjaan secara 

profesional dan kemanusiaan dalam suasana kekeluargaan. 

 

Pasal 23 

Etika terhadap institut diwujudkan dalam bentuk: 

1. Menjunjung tinggi Visi, Misi dan Tujuan fakultas;  

2. Berperan aktif memelihara dan mengembangkan keberadaan fakultas; 

3. Menjaga dan meningkatkan nama baik fakultas; 

4. Mentaati peraturan yang berlaku di fakultas. 

 

Pasal 24 

Etika dalam bermasyarakat diwujudkan dalam bentuk: 

1. Menghormati agama, paham keagamaan, kepercayaan, budaya dan 

adat istiadat orang lain; 

2. Bergaya hidup sederhana dan toleran terhadap orang lain dan 

lingkungan; 

3. Mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan 

masalah di lingkungan masyarakat; 

4. Tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat 

meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat; 

5. Menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar; 

6. Berperan serta aktif dalam kegiatan kemasyarakatan; 

7. Membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong di 

lingkungan masyarakat; 

8. Menjaga kelestarian keutuhan keluarga, keharmonisan dan 

kesejahteraan keluarga, serta reputasi sosialnya di masyarakat; 

9. Menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat. 
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Pasal 25 

Etika dalam bernegara diwujudkan dalam bentuk: 

1. Mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara 

konsisten dan konsekuen; 

2. Menghormati lembaga-lembaga dan simbol Negara Kesatuan Republik 

Indonesia; 

3. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan 

pribadi dan golongan; 

4. Menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan negara; 

5. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah negara 

Kesatuan Republik Indonesia; 

6. Menggunakan keuangan negara dan barang milik negara sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

7. Memenuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan; 

8. Berperan aktif dalam menyukseskan pembangunan nasional; 

9. Memegang teguh rahasia negara; 

10. Menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa; 

11. Menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggungjawab; 

12. Menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai 

peruntukannya.  

 

BAB VI  

LARANGAN 

Pasal 26 

Dalam menjalankan tugas dan/atau profesinya, dosen dan tenaga 

kependidikan dilarang: 

1. Menyalahgunakan wewenang; 

2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau 

orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain; 
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3. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau 

meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau 

surat berharga milik negara secara tidak sah; 

4. Melakukan plagiat dan kecurangan dalam pengolahan data dan atau 

karya ilmiah; 

5. Meninggalkan tugas kedinasan dan atau kewajiban tanpa alasan yang 

sah; 

6. Tidak menghormati civitas akademika, atasan, teman sejawat, dan 

orang lain baik di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya; 

7. Mengabaikan etika dan sopan santun dalam berkomunikasi atau 

berekspresi baik secara lisan maupun tulisan; 

8. Dusta, fitnah, riya’, dan khianat dan mengabaikan tugas dalam proses 

pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi; 

9. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang 

dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; 

10. Berpakaian di luar kepatutan, seperti transparan, kaos oblong, sandal 

jempit, celana jean sempit bagi laki-laki; 

11. Melakukan perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat 

dosen dan tenaga kependidikan serta nama baik fakultas; 

12. Melakukan pungutan di luar ketentuan; 

13. Menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau 

pekerjaan; 

14. Meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan; 

15. Menyalahgunakan perangkat IT; 

16. Merusak dan menghilangkan aset fakultas; dan 

17. Memberikan dukungan kepada caPres/caWapres, Calon Kada/Wakada, 

calon anggota DPR/DPD/DPRD dengan cara: 

a. Ikut kampanye; 

b. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut 

partai/atribut PNS; 

c. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; 
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d. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara; 

e. Membuat keputusan dan/tindakan yang menguntungkan/merugikan 

salah satu pasangan calon selama masa kampanye;  

f. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan 

terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, 

selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan 

himbauan, seruan/pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan 

unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat sebagai peserta 

kampanye dengan menggunakan fasilitas negara; dan/atau 

g. Memberikan surat dukungan disertai fotokopi KTP atau Suket TP. 

 

BAB VII  

DEWAN KEHORMATAN DOSEN 

Pasal 27 

Keanggotaan 

1. Keanggotaan Dewan Kehormatan Dosen berjumlah ganjil yang terdiri 

atas: 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota; 1 (satu) orang Sekretaris 

merangkap anggota; dan paling sedikit 3 (tiga) orang anggota; 

2. Ketua bertanggungjawab dalam melakukan pemanggilan dosen yang 

dilaporkan diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan memimpin 

pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode 

Etik; 

3. Sekretaris bertanggung jawab dalam melakukan surat-menyurat dan 

pencatatan terkait pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya 

pelanggaran Kode etik; 

4. Anggota bertanggung jawab dalam membantu ketua dalam pelaksanaan 

pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik; 

5. Jabatan atau pangkat anggota Dewan Kehormatan tidak boleh lebih 

rendah dari jabatan atau pangkat dosen yang diperiksa karena disangka 

melanggar Kode Etik; 
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6. Masa tugas jabatan Dewan Kehormatan berlaku selama 4 (empat) tahun 

dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.  

 

Pasal 28 

Tugas Dewan Kehormatan 

1. Memeriksa dosen yang disangka melakukan pelanggaran Kode etik 

yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksanaan; 

2. Meminta keterangan dari pihak lain atau pejabat lain yang dipandang 

perlu; 

3. Mendengarkan pembelaan diri dari dosen yang diduga melakukan 

pelanggaran Kode Etik; 

4. Memberikan rekomendasi kepada Dekan atau pejabat yang berwenang 

menghukum, mengenai pemberian sanksi; 

5. Menyusun laporan hasil pemeriksaan pelanggaran Kode etik. 

 

Pasal 29 

1. Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik diperoleh dari pengaduan 

tertulis atau temuan atasan dosen; 

2. Setiap yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode etik 

menyampaikan pengaduan kepada atasan dosen yang diduga 

melakukan pelanggaran; 

3. Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan dugaan pelanggaran 

yang dilakukan, bukti-bukti, dan identitas pelapor; 

4. Setiap atasan dosen yang menerima pengaduan sebagaimana 

dimaksud pada ayat 2 (dua) wajib meneliti pengaduan tersebut dan 

menjaga kerahasiaan identitas pelapor; 

5. Atasan dosen yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode etik 

Wajib meneliti pelanggran tersebut. 
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BAB VIII  

DEWAN KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN 

Pasal 30 

Untuk mengawasi ditaatinya Kode Etik Tenaga Kependidikan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa, maka dibentuk dan diangkat 

DewanKode Etik Tenaga Kependidikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

IAIN Langsa. 

1. Dewan Kehormatan Kode Etik Tenaga Kependidikan Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam IAIN Langsa diangkat dan diberhentikan oleh Dekan 

untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 

satu kali masa jabatan; 

2. Dewan Kode Etik Tenaga Kependidikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam IAIN Langsa berwenang:  

a. Menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan pelanggaran 

kode etik yang diduga dilakukan oleh Tenaga Kependidikan; 

b. Menetapkan perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran 

kode etik serta ancaman sanksinya yang belum diatur dalam 

peraturan ini.  

3. Putusan Dewan Kode Etik Tenaga kependidikan Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam IAIN Langsa disampaikan kepada Dekan untuk 

ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

4. Dalam menjalankan tugasnya, dewan kode etik bersifat independen, 

tidak dipengaruhi oleh pihak manapun.  

 

Pasal 31 

Susunan, kedudukan, dan tata kerja Dewan Kode Etik Tenaga Kependidikan 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan Dekan. 
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BAB IX  

SANKSI 

Pasal 32 

Sanksi terhadap dosen: 

1. Setiap dosen yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dikenakan 

sanksi. 

2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:  

a. Permohonan maaf dituangkan dalam Surat Pernyataan 

Permohonan di atas materai Rp. 10.000; 

b. Pernyataan penyesalan dituangkan dalam Surat Pernyataan 

Penyesalan di atas Rp. 10.000; 

c. Pernyataan sikap bersedia dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan apabila mengulang 

perbuatannya atau melakukan pelanggaran kode etik lainnya.  

3. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara 

tertulis dan bermaterai kepada Dekan; 

4. Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengumumkan sanksi 

secara tertutup yang dilakukan di dalam ruangan tertutup dan hanya 

diketahui oleh dosen yang bersangkutan dan pejabat lain yang terkait 

pengumuman yang dituangkan dalam pengumuman; 

5. Apabila dosen yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersedia melaksanakan 

sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah di tetapkan 

kepada dosen yang bersangkutan, maka di usulkan kepada dekan untuk 

dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

6. Sanksi pelanggaran Kode Etik yang berupakan tahapan berikut: 

a. Teguran lisan; 

b. Peringatan tertulis; 

c. Sanksi administrasi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang. 

 



Pedoman Standar Etika Publik | 26  
 

Pasal 33 

Sanksi terhadap tenaga kependidikan: 

1. Dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan Disiplin Pegawai dan atau 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dikenakan 

terhadap pelanggaran yang dilakukan tanpa kesengajaan tetapi 

menimbulkan akibat yang merugikan institusi maupun pihak lain; 

3. Pelanggaran yang dilakukan oleh tenaga kependidikan tidak tetap 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa dikenakan sanksi yang 

berupa teguran lisan, tulisan, atau pemutusan hubungan kerja.  

 

BAB X  

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 34 

Terhadap perkara yang timbul akibat pelanggaran yang terjadi sebelum 

berlakunya peraturan ini dan belum pernah diputus berdasarkan peraturan 

kepegawaian dan/atau disiplin pegawai institusi dapat diperiksa dan diputus 

berdasarkan peraturan ini. 

 

BAB XI  

PENUTUP 

Pasal 35 

1. Hal-hal ini yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian; 

2. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan 

apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan 

sebagaimana mestinya. 


