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PEMBUKAAN
Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Surya didirikan untuk
menjadi institusi pendidikan terdepan yang menghasilkan tenaga pendidik unggul dan
berkualitas di bidang pendidikan, sains, dan teknologi menuju Indonesia jaya pada tahun
2030. Misi pendiriannya adalah menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis
inovatif, gampang, asyik, dan menyenangkan; mengembangkan penelitian dan kerja sama
dalam bidang pendidikan, sains dan teknologi serta berperan aktif dalam memajukan
masyarakat Indonesia melalui pelatihan yang gampang asyik dan menyenangkan di
bidang pendidikan dan pelatihan olimpiade di bidang sains dan teknologi.
Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, STKIP Surya membutuhkan Kode Etik
sebagai pondasi etik filosofis, moral, dan norma yang mengikat dan mengatur secara legal
setiap anggota civitas akademika Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Surya
dalam hal berpikir, bersikap, bertingkah laku, dan berkarya di lingkungan STKIP Surya
demi pencapaian visi, misi, dan tujuan institusi.
Dengan demikian, Kode Etik STKIP Surya merupakan landasan hukum etis
tertinggi bagi

dosen, karyawan dan mahasiswa STKIP Surya, yang menjamin dan

melindungi sekaligus membebankan kewajiban kepada setiap dosen, karyawan dan
mahasiswa untuk bersikap jujur, obyektif, profesional, dan bertanggung jawab dalam
menjalankan tugas baik kepada sesama civitas academica maupun kepada masyarakat di
sekitar lingkungan kampus, para pemangku kepentingan, bangsa dan negara.
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VISI STKIP SURYA
Menjadi institusi pendidikan terdepan yang menghasilkan tenaga pendidik unggul dan
berkualitas di bidang pendidikan, sains, dan teknologi menuju Indonesia jaya pada tahun
2030.
MISI STKIP SURYA
1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang inovatif, gampang, asyik, dan
menyenangkan,
2. Mengembangkan penelitian dan kerja sama di bidang pendidikan, sains, dan
teknologi,
3. Memajukan masyarakat Indonesia dengan cara berperan aktif melaksanakan
pelatihan yang Gampang, Asyik, dan Menyenangkan di bidang pendidikan dan
pelatihan olimpiade di bidang sains dan teknologi.

TUJUAN STKIP SURYA
1. Menghasilkan lulusan unggul yang:
a. memiliki kompetensi oktagonal dan menjiwai nilai-nilai Indonesia jaya;
b. mampu mendidik dengan menggunakan pembelajaran yang Gampang, Asyik, dan
Menyenangkan (GASING);
c. mampu mengajar olimpiade di bidang sains dan teknologi; dan
d. memiliki dedikasi untuk memajukan Indonesia khususnya di daerah tertinggal,
terdepan, dan terluar (daerah 3 T);
2. Menjadi pusat pengembangan pembelajaran GASING
3. Menjadi pusat riset GASING di bidang pendidikan dan olimpiade di bidang sains dan
teknologi; dan
4. menjadi institusi yang peduli dalam peningkatan mutu pendidikan Indonesia
khususnya daerah 3T.

Kode Etik STKIP Surya | 5

KODE ETIK
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
SURYA

BAB I
PENGERTIAN
Dalam kode etik Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Surya ini, yang
dimaksud dengan:
a. Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan adalah Sekolah Tinggi Keguruan dan
Ilmu Pendidikan (STKIP) Surya.
b. Ketua adalah pemimpin tertinggi yang berwenang dan bertanggung jawab atas
penyelenggaraan dan pengembangan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Surya.
c. Senat adalah badan normatif tertinggi STKIP Surya bidang akademik, yang
menentukan kebijakan akademik; menyusun kebijakan penilaian prestasi akademik;
merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan perguruan tinggi; merumuskan
peraturan pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik;
memberi masukan kepada Ketua STKIP Surya dalam menyusun rencana strategis
peguruan tinggi; melakukan pengawasan mutu akademik dalam penyelenggaraan
perguruan tinggi; merumuskan tata tertib kehidupan kampus yang edukatif dan ilmiah.
d. Etika adalah filsafat praktis yang memberikan penyuluhan kepada tingkah laku
manusia dengan memperhatikan apa yang harus dilakukan. Kode etik adalah
seperangkat nilai etis dan/atau norma-norma utama yang menjadi pedoman dan acuan
dalam berpikir, bersikap dan berperilaku, yang berlaku umum bagi seluruh civitas
akademika dan secara khusus bagi dosen (tenaga pendidikan), tenaga non-pendidikan,
dan mahasiswa STKIP Surya.
e. Civitas akademika adalah satuan yang membentuk keluarga besar Sekolah Tinggi
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Surya yang terdiri dari dosen atau tenaga kependidikan
dan mahasiswa.
f. Dosen adalah tenaga kependidikan yang bertugas mengajar, meneliti dan melaksanaan
pengabdian kepada masyarakat atau disebut Tridharma Perguruan Tinggi.
g. Tutor adalah tenaga kependidikan yang bertugas membimbing tugas-tugas, praktikum,
dan kegiatan akademik lain mahasiswa
h. Peneliti adalah seseorang atau sekolompok orang yang mengadakan penelitian.
i. Tenaga non-kependidikan adalah semua karyawan, selain dosen, yang bertugas
membantu lancarnya pelaksanaan proses pengajaran, pembimbingan, penelitian,
pengabdian masyarakat, dan publikasi ilmiah.
j. Mahasiswa adalah seseorang yang resmi terdaftar dan masih aktif dalam program
pendidikan di STKIP Surya.
k. Plagiat adalah tindakan mengambil dan menggunakan sebagian atau seluruh isi tulisan,
pemikiran atau gagasan orang lain dengan mengklaimnya sebagai pemikiran atau
gagasan ciptaan sendiri tanpa mengakui dan/atau menulis sumber aslinya.
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l. Komite etik adalah dewan yang dipilih, diangkat dan diberi wewenang oleh ketua
STKIP Surya setelah disetujui Senat STKIP Surya untuk mengawasi pelaksanaan kode
etik, menerima, memeriksa, mengadili pelanggaran kode etik, dan menetapkan
sanksinya.

BAB II
KEWAJIBAN ETIK UMUM
Setiap anggota civitas akademika & tenaga non-kependidikan STKIP Surya wajib:
(1) setia dan taat kepada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(2) menjunjung tinggi nilai-nilai ke-Tuhanan, kemanusiaan, kesetaraan, kesusilaan,
moralitas, hukum, budaya dan kebangsaan.
(3) menjunjung tinggi nilai-nilai ilmiah, akademik, obyektifitas, kejujuran, kedisiplinan,
ketelitian, kreativitas, dialogis, kerja sama, dan tanggung jawab.
(4) menjunjung tinggi asas peningkatan kualitas diri, kualitas akademik, kinerja kerja
pribadi, kemampuan bekerja sama, dan mutu pelayanan secara terus-menerus.
(5) menjunjung tinggi nama baik, citra, martabat, dan keluhuran institusi STKIP Surya
dalam dan di luar kampus, di berbagai forum dan organisasi, di media cetak, dan
elektronik serta di berbagai jejaring sosial.
(6) menghormati dan menghargai asas perbedaan ras, warna kulit, keyakinan, jenis
kelamin, suku bangsa, status perkawinan, politik, dan sosial budaya di dalam dan di
luar lingkungan kampus.

BAB III
KODE ETIK DOSEN
Pasal 1
Kewajiban Dosen Terhadap Diri Sendiri
Dosen wajib untuk:
(1) beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan
masing-masing.
(2) menjunjung tinggi nilai-nilai profesi dan citra kedosenan dan sumpah jabatan.
(3) menjunjung tinggi prinsip ilmu mengenai perlunya peningkatan dan pemutahiran
keahlian dalam bidang ilmu secara berkelanjutan.
(4) menjunjung tinggi prinsip pengamalan dan pengabdian keahlian bidang ilmu bagi
kemaslahatan orang banyak.
(5) menjunjung tinggi asas kultural pendidik sebagai teladan dalam bidang ilmu, etika,
dan moral.
(6) menjunjung tinggi nilai-nilai edukatif, dedikasi, tanggung jawab, etika, dan moral
dalam mengajar, membimbing, dan mendampingi mahasiswa.
(7) menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan ilmiah atau akademik, obyektifitas, dan
perbedaan pendapat dalam pengajaran, pembimbingan, pendampingan, forum,
mimbar, dan media.
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(8) menjunjung tinggi prinsip etis saling menghormati, menghargai, kerja sama, saling
membantu, dan tanggung jawab dengan sesama dosen, tutor, dan pemimpin.
(9) menjunjung tinggi prinsip moralitas kultural tentang pentingnya mawas diri dan
evaluasi kinerja diri sebagai dosen dalam semua aspek profesi kedosenan dan peranperan yang dijalankan.

Pasal 2
Etika Dosen Terhadap Mahasiswa
Dosen wajib untuk:
(1) menjunjung tinggi nilai tulus ikhlas, humanisme, dan profesionalisme dalam
mendidik, mengajar, membimbing dan mendampingi mahasiswa.
(2) menjunjung tinggi nilai keadilan, obyektifas, transparansi, dan ilmiah dalam berbagai
relasi dengan mahasiswa.
(3) menjunjung tinggi nilai inspirasi dan motivasi dalam menumbuh-kembangkan
budaya belajar, bernalar, beranalisis, berpikir kritis, berpikir kreatif-inovatif para
mahasiswa.
(4) menjunjung tinggi prinsip etis keteladanan, kesantunan, spiritualitas, keterbukaan,
kebebesan ilmiah, budi pekerti, toleransi, dan ketaatan terhadap norma-norma
kehidupan bermasyarakat dan bernegara dalam membentuk karakter mahasiswa.
(5) menjunjung tinggi dan menjadi teladan penghargaan nilai hak cipta dan nilai hak
intelektual bagi mahasiswa.
(6) menghindarkan diri dari pemanfaatan mahasiswa untuk kepentingan pribadi,
kelompok, atau golongan.
(7) menjunjung tinggi moralitas seksual, perbedaaan dan persamaan jender selama
berinteraksi dengan mahasiswa.
(8) menghindarkan diri dari hal-hal dan perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan
martabat dosen sebagai profesi pendidik yang terhormat.

Pasal 3
Etika Dosen Dalam Bidang Akademik
Dosen wajib untuk:
(1) menjunjung tinggi visi, misi, dan tujuan pendidikan STKIP Surya dalam kegiatan
pendidikan dan pengajaran.
(2) menjunjung tinggi pengamalan kompetensi profesionalisme, pedagogik, kepribadian,
dan sosial dalam pendidikan dan pengajaran.
(3) menjunjung tinggi penanaman nilai berpikir kritis, analitis, kreatif, dan inovatif
dalam pendidikan dan pengajaran.
(4) menjunjung tinggi pengembangakan karakter atau budi pekerti dalam pendidikan dan
pengajaran.
(5) menjunjung tinggi nilai-nilai dan budya akademik dalam pendidikan dan pengajaran.
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Pasal 4
Etika Dosen Dalam Bidang Penelitian
Dosen wajib untuk:
(1) menjunjung tinggi kejujuran, obyektifitas, kaidah, dan prosedur ilmiah universal
dalam penelitian.
(2) menjauhkan diri dari tindakan pemalsuan dan manipulasi data serta hasil penelitian.
(3) menjunjung tinggi dan memenuhi nota kesepakatan, perjanjian, kewajiban, dan janji
secara lisan dan/atau tertulis dengan lembaga, organisasi dan/atau penyandang dana
penelitian.
(4) tidak memberi dan/atau menerima sesuatu yang berlawanan dengan prinsip ilmiah,
hak asasi manusia, aturan hukum, dan prinsip moral-etika dalam penelitian.
(5) menjunjung tinggi asas netralitas penelitian dari kepentingan non-ilmiah antara lain
kepentingan golongan, penguasa, agama, atau partai politik.
(6) menolak membuatkan penelitian dalam bentuk apapun untuk mahasiswa, rekan satu
profesi dan/atau orang lain dengan atau tanpa imbalan tertentu.
(7) tidak mengambil sebagian atau seluruh karya penelitan orang lain dan mengakuinya
sebagai penelitian sendiri.
(8) menjunjung tinggi asas tanggung jawab atas kebenaran, kelebihan, kelemahan dan
keterbatasan hasil penelitian.
(9) menjunjung tinggi asas kultural penelitian untuk menjelaskan hasil dan kesimpulan
penelitian secara obyektif, proporsional, dan dengan tidak melebih-lebihkan.

Pasal 5
Etika Dosen Dalam Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat
Dosen wajib untuk:
(1) menjunjung tinggi cita-cita luhur mewujudkan Indonesia cinta sains dan Indonesia
Jaya dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat.
(2) menjunjung tiggi asas dedikasi, tulus iklas, kemanusiaan, dan pengabdian keilmuan
untuk kebaikan, kesejahteraan, dan kemakmuran banyak orang.
(3) menjunjung tinggi nama baik, harkat dan martabat profesi kedosenan dan STKIP
Surya selama melakukan pengabdian kepada masyarakat.
(4) menjunjung tinggi profesionalisme, nilai moral, nilai kultural, dan adat istiadat
masyarakat setempat selama melakukan pengabdian kepada masyarakat.
(5) menjunjung tinggi prosedur, mekanisme dan kesepakatan yang mengatur seluruh
aspek pengabdian kepada masyarakat.
(6) menolak kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bertentangan dengan hak
asasi manusia, hukum, moral, norma dan/atau merugikan, mengancam, dan
membahayakan masyarakat, ekosistem, dan keselamatan lingkungan hidup.
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Pasal 6
Etika Dosen Dalam Bidang Publikasi Ilmiah
Dosen wajib untuk:
(1) menjunjung tinggi seluruh prinsip, asas, kaidah dan prosedur ilmiah yang berlaku
universal dalam penulisan dan publikasi ilmiah.
(2) menjunjung tinggi hak cipta dan hak intelektual.
(3) tidak melakukan plagiat/penjiplakan.
(4) tidak melakukan publikasi ulang dan/atau mempulikasikas karya sendiri secara
bersamaan pada dua atau lebih media publikasi cetak dan/atau online.
(5) tidak melakukan pengutipan karya sendiri secara berlebihan dalam menulis karyakarya ilmiah sendiri yang lain.
(6) meminta izin penggunaan gambar perorangan atau manusia coba (probandus), dan
kalau tidak ingin dikenal harus ditutup sebagian mukanya, terutama mata atau
bagian-bagian yang dapat menjadi petunjuk identifikasi.
(7) mencantumkan semua kontributor dalam penulisan karya ilmiah dengan
sepengetahuan dan ijin mereka.

Pasal 7
Etika Dosen Terhadap Institusi
Dosen wajib untuk:
(1) menjunjung tinggi dan memperjuangkan visi, misi dan tujuan program studi dan
institusi STKIP Surya dalam pembimbingan, pengajaran, penelitian, pengabdian
kepada masyarakat, dan publikasi ilmiah.
(2) menggunakan dan/atau membawa nama STKIP Surya dalam forum, media, dan
organisasi ilmiah lokal, nasional, dan internasional yang diikuti.
(3) menghasilkan dan mempulikasikan karya-karya ilmiah yang mendorong peningkatan
citra, popularitas, dan keunggulan program studi dan STKIP Surya secara lokal,
nasional, dan internasional.
(4) memahami, menjunjung tinggi, dan mengamalkan nilai-nilai Tridharma Perguruan
Tinggi.
(5) berusaha memiliki dan meningkatkan jabatan akademik dan sertifikasi dosen demi
peningkatan status akreditasi program studi dan institusi STKIP Surya.
(6) merasa terpanggil untuk memberikan masukan kreatif-konstruktif secara elegan dan
santun sesuai bidang keahlian terhadap kebijakan dan program yang dilakukan
program studi dan institusi.
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BAB IV
KODE ETIK TENAGA NON-KEPENDIDIKAN
Pasal 8
Etika Tenaga Non-Kependidikan Terhadap Mahasiswa
Tenaga non-kependidikan wajib:
(1) menjunjung tinggi prinsip mutu dan profesionalisme kerja dalam melayani
mahasiswa.
(2) menjunjung tinggi nilai keramahan, kecepatan, ketepatan, ketelitian, kerapian, dan
kesantunan dalam melayani mahasiswa.
(3) menjunjung tinggi asas keteladanan, kedisipinan, ketertiban, toleransi, dan
keterbukaan.
(4) menjunjung tinggi prinsip kepekaan dan sikap tanggap terhadap permasalahan yang
dihadapi mahasiswa.
(5) menghindarkan diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi,
kelompok atau golongan.

Pasal 9
Etika Tenaga Non-Kependidikan Terhadap Dosen
Tenaga non-kependidikan wajib:
(1) menjunjung tinggi prinsip profesionalisme, kerja sama, dan kemitraan dengan dosen.
(2) menjunjung tinggi kesantuan, sikap saling menghargai, keramahan, kecepatan, dan
ketepatan dalam kerja sama dengan dosen.
(3) menjunjung tinggi kerahasiaan dokumen soal ujian dan dokuman lain yang
mengandung unsur rahasia yang diterima dari dosen.
(4) merasa terpanggil untuk mendorong kelancaran pengurusan kedosenan antara lain
NIDN, jabatan akademik, dan setifikasi dosen.
(5) merasa terpanggil untuk memberikan masukan kritis-konstruktif dengan santun dan
elegan kepada dosen.
Pasal 10
Etika Tenaga Non-Kependidikan Terhadap Unit Kerja
Tenaga non-kependidikan wajib:
(1) menjunjung tinggi dan menghayati visi, misi dan tujuan unit kerja.
(2) menjunjung tinggi asas mutu dan profesionalism kerja terhadap atasan unit kerja dan/
atau manajemen di atas unit kerja.
(3) menjunjung tinggi prinsip efisiensi, efektifitas, dan produktifas kerja pada unit kerja
dalam mendukung kinerja kerja atasan.
(4) menjunjung tinggi prinsip mawas diri, kemandirian, kedisiplinan, ketelitian,
keramahan, kesantuan, kerja sama, dan saling membantu dalam memajukan unit
kerja dan membantu kelancaran tugas atasan.
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(5) menjunjung tinggi asas kerahasiaan informasi, data, dokumen, keputusan, kebijakan,
dan hal-hal lain menyangkut orang, unit kerja, atasan, lembaga, organisasi, dan
lembaga lain yang bekerja sama dengan unit kerja.

Pasal 11
KODE ETIK TENAGA NON-KEPENDIDIKAN

Tenaga non-kependidikan wajib:
(1) menjunjung tinggi dan menghayati visi, misi, dan tujuan STKIP Surya dalam kerja
dan layanan yang dilakukan.
(2) menjunjung tinggi nama baik, harkat dan martabat STKIP Surya di dalam dan di luar
lingkungan kampus.
(3) menjunjung tinggi asas pengabdian, dedikasi, kedisiplinan, ketekunan, ketertiban,
kreativitas, dan kerja sama dalam memajukan STKIP Surya.
(4) menjunjung tinggi asas budaya mawas diri dan evaluasi diri dalam meningkatkan
kemampuan diri untuk melayani STKIP Surya.
(5) menjunjung tinggi asas kesantunan, keramahan, kecepatan, dan ketepatan dalam
berkarya.
(6) menghindarkan diri dari penyalahgunaan wewenang, tanggung jawab, tugas, peran,
fasilitas, dan sarana-prasarana STKIP Surya untuk kepentingan sendiri, kelompok,
atau golongan.

BAB V
KODE ETIK MAHASISWA
Pasal 12
Mahasiswa wajib untuk:
(1) menjunjung tinggi hak cipta, hak intelektual, dan prinsip-prinsip ilmiah yang berlaku
universal dalam penelitian dan penulisan ilmiah.
(2) menjunjung tinggi prinsip kebebasan ilmiah dan budaya akademik di antara sesama
mahasiswa, karyawan, dan dosen.
(3) menjunjung tinggi nilai ketekunan, keuletan, kedisiplinan, kekritisan, kreativitas,
inovasi, kerja sama, saling membantu, sopan santun, kejujuran, kerendahan hati, dan
toleransi.
(4) menjaga dan menjunjung tinggi nama baik dan martabat sesama mahasiswa,
karyawan, dosen, jurusan, kampus, dan pemberi beasiswa.
(5) menghargai dan menjunjung tinggi norma, aturan, dan tata tertib kampus, asrama,
dan masyarakat.
(6) menjauhkan diri dari berbagai perilaku negatif yaitu mabuk alkohol, narkotika, seks
bebas, prostitusi, perjudian, pencurian, perampokan, pemerasan, kekerasan,
pengeroyokan, dan perusakan harta milik orang lain, kampus, asrama, dan
masyarakat.
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(7) tidak melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap sesama mahasiswa, dosen,
karyawan, dan orang lain.
BAB VI
KOMITE ETIK
Pasal 13
(1) Untuk mengawasi pelaksanaan Kode Etik STKIP Surya dibentuk dan diangkat
Komite Etik STKIP Surya.
(2) Komite Etik STKIP Surya diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STKIP Surya
setelah mendapat persetujuan Senat STKIP Surya untuk masa jabatan empat (4)
tahun dan setelahnya dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.
(3) Dewan Etik STKIP Surya berwewenang menerima, memeriksa, dan mengadili
perkara pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh dosen, pengawai non-akademik,
dan mahasiswa.
(4) Sanksi yang dijatuhkan oleh Komite Etik STKIP Surya diusulkan kepada ketua
STKIP Surya untuk ditindaklanjuti.
(5) Ketentuan mengenai sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap dosen dan pegawai nonpendidikan yang melanggar kode etik ini berpedoman pada peraturan yayasan yang
mengatur pelanggaran kedisiplinan pegawai.
(6) Ketentuan mengenai sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap mahasiswa yang
melanggar kode etik ini berpedoman pada peraturan kedisipilinan mahasiswa yang
mengatur pelanggaran kedisiplinan mahasiswa.

BAB VII
PENUTUP
(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kode Etik STKIP Surya ini akan diatur dengan
peraturan lain.
(2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 8 Agustus 2016
Ketua,

Dr. Nancy Susianna., M.Pd
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