
 
KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PURBAYA 

NO: 004/Kep/Dir/PP/I/2021 
 

TENTANG 
KODE ETIK DOSEN 

 
DIREKTUR POLITEKNIK PURBAYA: 

 
Menimbang : 1. Bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas 

utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan 
ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan 
pengabdian kepada masyarakat; 

2. Bahwa dalam rangka peningkatan mutu input, proses dan output dalam 
penyelenggaraan akademik di Politeknik Purbaya  

3. Bahwa untuk memberikan pedoman bagi seluruh pelaksanaan kegiatan 
pada Politeknik Purbaya, sekaligus alat kontrol bagi pelaksanaan kegiatan 
civitas kademika Politeknik Purbaya; 

4. Bahwa sehubungan dengan huruf (a), (b) dan (c) diatas perlu diterbitkan 
putusan Direktur tentang Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan 
Politeknik Purbaya 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4301); 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang 

Dosen; 
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Perguruan; 
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2020 tentang 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2020 tentang 

Pendirian,Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan 
Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta; 

7. SK Mendiknas Nomor 208/D/O/2002 Tentang Ijin Pendirian Politeknik 
Purbaya. 

8. SK Direktur Politeknik Purbaya NO: 003/Kep/Dir/PP/Kab.Tegal/I/2021 
tentang Peraturan Akademik Politeknik Purbaya 

9. Statuta Politeknik Purbaya. 
 

Memutuskan: 
 

Menetapkan : KODE ETIK DOSEN  POLITEKNIK PURBAYA 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1   
Dalam Keputusan Direktur ini yang dimaksud dengan: 
1. Politeknik adalah Politeknik Purbaya 
2. Direktur adalah pemimpin tertinggi Politeknik sebagai penanggung jawab 

penanggungjawab utama yang melaksanakan arahan serta kebijakan umum, 



menetapkan peraturan, norma dan tolak ukur penyelenggaraan pendidikan atas dasar 
persetujuan Senat universitas. 

3. Etika merupakan cabang filasafat yang berurusan apa yang baik dan buruk secara moral, 
dan apa yang seharusnya manusia lakukan dan tidak lakukan. 

4. Moralitas adalah prinsip yang membedakan baik dan buruk, serta perilaku baik dan 
buruk.  

5. Civitas Akademika adalah komunitas yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan, dan 
mahasiswa Politeknik Purbaya 

6. Dosen adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama 
mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, 
teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

7. Dosen terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap Politeknik Purbaya yang dapat 
berupa dosen tetap dan dosen tidak tetap. 

8. Dosen tetap adalah dosen yang diangkat oleh Badan Penyelenggara Pendidikan  yang 
menaungi Politeknik Purbaya. 

9. Dosen tidak tetap adalah dosen yang diangkat oleh Direktur Politeknik Purbaya untuk 
jangka waktu tertentu. 

10. Tenaga Kependidikan adalah karyawan non-Dosen di lingkungan Politeknik Purbaya. 
11. Jenjang akademik dosen terdiri atas Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Profesor. 
12. Mahasiswa adalah mereka yang terdaftar sebagai peserta didik pendidikan akademik di 

Politeknik Purbaya.  
 

Pasal 2 
Tujuan penyusunan Kode Etik Dosen Politeknik Purbaya adalah adalah untuk: 
1. membangun dan memelihara nama baik dosen dan Politeknik; 
2. membangun dan memelihara profesionalisme dosen; 
3. membangun dan memelihara karakteristik dosen sebagai figur teladan intelektual bagi 

mahasiswa. 
 BAB II 

KODE ETIK DOSEN 
Pasal 3 

Kode Etik Dosen meliputi: 
1. Etika terhadap diri sendiri; 
2. Etika terhadap sesama dosen; 
3. Etika terhadap mahasiswa; 
4. Etika terhadap tenaga kependidikan; 
5. Etika terhadap Politeknik; 
6. Etika bermasyarakat; 
7. Etika berbangsa dan bernegara. 
 

Pasal 4 
Dosen dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya wajib mematuhi dan berpedoman 
pada unsur-unsur Kode Etik sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur ini. 

 
ETIKA TERHADAP DIRI SENDIRI 

Pasal 5 
Etika terhadap diri sendiri diwujudkan dalam bentuk: 
1. menjunjung tinggi kaidah-kaidah keilmuan; 
2. menjunjung tinggi kejujuran akademik; 
3. menolak pemberian dalam bentuk apa pun yang berkaitan dengan pekerjaannya; 
4. proaktif dalam memperluas wawasan dan mengembangkan kemampuan diri sendiri; 
5. berperilaku santun dan rendah hati; 
6. menjaga kesehatan jasmani dan rohani; 
7. berpenampilan sopan. 

 
ETIKA TERHADAP SESAMA DOSEN 

Pasal 6 
Etika terhadap sesama Dosen diwujudkan dalam bentuk: 
1. bekerjasama secara harmonis dalam menjalankan tri dharma perguruan tinggi; 
2. menghormati dan menghargai kebebasan akademik sesama dosen; 



3. menghormati dan menghargai sesama dosen, tanpa memandang usia, disiplin ilmu, 
gelar akademik maupun jabatan fungsional akademik; 

4. berupaya agar dosen baru atau yang lebih junior merasa betah dan diterima dalam 
sivitas akademika Politeknik; 

5. saling memotivasi untuk meraih prestasi-prestasi akademik; 
6. berlomba-lomba meraih gelar akademik dan jabatan fungsional akademik tertinggi, hibah 

penelitian dan ajang-ajang persaingan sehat lainnya, dengan cara yang mengedepankan 
intelektualitas, kejujuran, dan keadilan. 

  
ETIKA TERHADAP MAHASISWA 

Pasal 7 
Etika terhadap mahasiswa diwujudkan dalam bentuk: 
1. melaksanakan pembelajaran dengan terencana, kreatif, komunikatif serta berpegang 

teguh pada kaidah-kaidah keilmuan; 
2. membimbing dan memotivasi mahasiswa untuk mengembangkan diri; 
3. menghormati sebagai sesama manusia; 
4. bersikap adil tanpa memandang jenis kelamin, suku, ras, agama, pilihan politik, latar 

belakang sosial ekonomi, maupun sentimen pribadi; 
5. menjaga hubungan baik sembari tetap berpegang teguh pada batas-batas 

profesionalisme, kewajaran, kesopanan dan kesusilaan; 
6. tidak menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki untuk mengeksploitasi 

mahasiswa. 
 

ETIKA TERHADAP TENAGA KEPENDIDIKAN 
Pasal 8 

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; 
3. menjaga hubungan baik dalam bidang pekerjaan secara profesional dan kemanusiaan 

dalam suasana kekeluargaan. 
 

ETIKA TERHADAP POLITEKNIK 
Pasal 9 

Etika terhadap Politeknik diwujudkan dalam bentuk: 
1. menjunjung tinggi visi, misi, dan tujuan Politeknik; 
2. menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan Tridharma Perguruan Tinggi; 
3. menjaga dan meningkatkan nama baik Politeknik; 
4. menaati peraturan yang berlaku dalam Politeknik. 
 

ETIKA BERMASYARAKAT 
Pasal 10 

Etika dalam bermasyarakat diwujudkan dalam bentuk: 
1. menghormati agama, kepercayaan, budaya dan adat istiadat orang lain; 
2. bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan; 
3. mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan 

masyarakat; 
4. tidak melakukan tindakan kekerasan dan vandalisme; 
5. menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar; 
6. berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan; 
7. membudayakan sikap tolong menolong dan 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. 

 
ETIKA BERBANGSA DAN BERNEGARA 

Pasal 11 
Etika dalam berbangsa dan bernegara diwujudkan dalam bentuk: 
1. setia pada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara 

Republik Indonesia; 



2. menjaga dan memelihara prinsip-prinsip dan prosedur demokrasi; 
3. menaati ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku; 
4. tidak melibatkan diri dalam ranah politik praktis; 
 

BAB III 
MAJELIS KODE ETIK 

Pasal 12 
Direktur membentuk Majelis Kode Etik untuk memeriksa dugaan adanya pelanggaran kode 
etik.  

Pasal 13 
1. Keanggotaan Majelis Kode Etik 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 pemeriksaaan terhadap 
dugaan adanya pelanggaran Kode Etik. 

3. Sekretaris bertanggungjawab dalam melakukan surat-menyurat dan pencatatan terkait 
pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik. 

4. Anggota bertanggungjawab dalam membantu Ketua dalam pelaksanaan pemeriksaan 
terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik. 

 
Pasal 14 

1. Jabatan atau pangkat anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan 
atau  pangkat dosen yang diperiksa karena disangka melanggar Kode Etik. 

2. Masa tugas Majelis Kode Etik berakhir pada saat selesai dilakukan pelaporan 
pemeriksaan pelanggaran Kode Etik. 

 
Pasal 15 

Majelis Kode Etik bertugas: 
1. memeriksa dosen yang disangka melakukan pelanggaran Kode Etik yang dituangkan 

dalam Berita Acara Pemeriksaan; 
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 Direktur mengenai pemberian sanksi; dan 
5. menyusun laporan hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik. 

 
BAB IV 

PROSEDUR KERJA MAJELIS KODE ETIK 
Pasal 16 

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) 
wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor. 

5. Atasan dosen yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik wajib meneliti 
pelanggaran tersebut.  

6. Dalam melakukan penelitian atas dugaan pelanggaran Kode Etik, atasan dosen yang 
diduga melakukan pelanggaran secara hirarki wajib meneruskan kepada Direktur..  

7. Atasan dosen yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 
ayat (5), dan ayat (6) dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik dan dikenakan sanksi 
moral. 

 
SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK 

Pasal 17 
1. Setiap dosen yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi. 



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

 permohonan maaf dituangkan dalam Surat Pernyataan Permohonan; 

 pernyataan penyesalan dituangkan dalam Surat Pernyataan Penyesalan; 

 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 Direktur. 

4. Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengumumkan sanksi secara terbuka 
melalui forum pertemuan resmi, papan pengumuman, media massa; dan/atau forum lain 
yang dipandang perlu untuk itu atau 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 ditetapkan kepada dosen yang bersangkutan, maka diusulkan kepada 
Direktur untuk dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

 
Pasal 18 

Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah Direktur 
 

BAB V 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 19 
1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian. 
2. Peraturan ini mulai ber]aku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di 

kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. 
3. Agar setiap dosen Politeknik mengetahuinya, memerintahkan Keputusan Direktur 

tentang Kode Etik Dosen Politeknik Purbaya ini dipublikasikan di lingkungan Politeknik 
Purbaya. 

 
 
 
Ditetapkan di  : Talang, Kabupaten Tegal 
Tanggal  : 07 Januari 2021 

 


