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INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
NOMOR : 16 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN KODE ETIK DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN,
DAN MAHASISWA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGER! PONTIANAK,

Menimbang

:

a. Bahwa dalam rangka menjaga kredibilitas akademik civitas
akademika lAlN Pontianak maka perlu ditetapkan Pedoman;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor lnstitut
Agama lslam Negeri Pontianak tentang Pedoman Kode Etik
Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa.

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
Tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka
Kualifikasi Nasional lndonesia;
7. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan
Sekolah Tinggi Agama lslam Negeri Pontianak menjadi lnstitut
Agama lslam Negeri Pontianak;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan
Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya Jo. Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan
Angka Kreditnya;
Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang
Organisasi dan Tata Kerja lnstitut Agama lslam Negeri
Pontianak;

L

10.Keputusan...

10. Keputusan Menteri Agama Nomor B.ll/3/1231 tentang
Pengangkatan Rektor Institut Agama lslam Negeri (lAlN)
Pontianak. tanggal 25 April 2014.
MEMUTUSKAN

Menetapkan ;

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONTIANAK TENTANG PEDOMAN KODE ETIK DOSEN,
TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN MAHASISWA
Pasal

'1

Pedoman Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa adalah acuan yang
dijadikan dasar dalam bertindak dan bertutur kata di lAlN Pontianak.
Pasal 2

Pedoman Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa sebagaimana
dimaksud dalam butir kesatu di atas tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ditemukan
kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 19 Januari 20'15
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONTIANAK,
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NrP. 196408201993031003
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Tembusan :
1. Wakil Rektor l, ll, dan lll;
2. Dekan-Dekan di Lingkungan lAlN Pontianak;
3. Direktur Pascasaiana lAlN Pontianak.

REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONT:ANAK
NOMOR 16 TAHUN 2015

TENTANG
PEDOMAN KODE ETIK DOSEN, TENAGA
KEPENDIDIKAN DAN MAHASlSWA IAIN
PONTIANAK
PEDOMAN
KODE ET:K00SEN,TENAGA KEPENDIDIKAN,
DAN MAHAS:SWA
:NSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Di antara ciri yang melekat pada masyarakat ilmiah antara lain: Kritis, objektif, analitis, kreatif
dan konstruktif, bebas dari prasangka, kesejawatanikemitraan, khususnya di antara sivitas
akademikanya, dialogis, memiliki dan menjunjung tinggi norma dan susila akademik serta
tradisi ilmiah, dinamis, berorientasi ke masa depan (lsprajin Brotowibowo, dkk. 1995: 10).
Dalam ciri yang diuraikan di atas nampak bahwa di kalangan masyarakat ilmiah ada nilai-nilai
yang mereka junjung sebagai rambu-rambu segala tindak tanduknya.

Secara umum ada nilai yang berlaku di kalangan masyarakat ilmiah misalnya soal kejujuran
akademik, keterbukaan terhadap krtitik dan temuan baru dan lain-lain. Secara khusus di lAlN
Pontianak perlu diatur kode etik.
Dalam melaksanakan aktivitas akademik dan non akademik di lAlN Pontianak berlaku kode
etik. Kode etik tersebut menjadi pedoman bagi seluruh sivitas akademika dalam menjaga
harkat dan martabat lembaga untuk mencapai untuk mencapai visi dan misi institut.
B. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari diterbitkannya Pedoman Kode Etik Dosen, Tenaga
Kependidikan dan Mahasiswa adalah untuk meningkatkan akuntabiltas kinerja dosen dan
penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan lnstitut Agama lslam Negeri
Pontianak dan Mempertegas hak-hak dan kewajiban yang melekat pada mahasiswa.
C, Sasaran

Sasaran dari penerbitan Pedoman Kode Etik disini sudah jelas yaitu Dosen, Tenaga
Kependidikan dan Mahasiswa di lingkungan lnstitut Agama lslam Negeri Pontianak.
D. Asas

Mengenai Asas yang digunakan dalam Pedoman ini adalah asas-asas profesi kependidikan
dimana didalamnya terkandung aturn-aturan dalam menjalani profesi kependidikan.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang dimaksud disini adalah ruang lingkup dosen' tenaga kependidikan dan
mahasiswa sebagai suatu profesi yang ada di lingkungan lnstitut Agama lslam Negeri
Pontianak.
F. Pengertian Umum

Kode Etik lAlN merupakan norma-norma keilmuan, kebiasaan-kebiasaan' tata tertib
pergaulan, dan aturan-aturan lain yang resmi yang harus dianut oleh setiap warga lAlN.

BAB!l

HAK DAN KEWAJIBAN,PELANGGARAN,SANKSiDAN DEWAN KEHORMATAN

A. Hak dan Kewajiban Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa lnstitut Agama lslam
Negeri Pontianak

l.

Hak Dosen dan Tenaga Kependidikan

a. Mendapatkan penghasilan dan jaminan kesejahteraan berdasarkan kinerja dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Mendapatkan penghargaan sesuai dengan prestasi kerja dan perundang-undangan
Yang berlaku.
c. Mendapatkan pembinaan karir sesuai dengan keperluan institut.
d. Mendapatkan kesempatan menggunakan fasilitas pendidikan sesuai dengan
keperluan dan kemampuan lAlN.
e. Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.

2.

Kewajiban Dosen dan Tenaga Kependidikan

a. lrenjunjung tinggi ajaran agama lslam, hukum dan perundang-undangan yang
berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 45 serta norma-norma yang
berlaku di masyarakat.
b. menjunjung tinggi Visi, Misi, dan Tujuan lnstitut
c. l\relaksanakan tridarma Perguruan Tinggi.
d. [Ienjunjung tinggi sifat universal dan objektivitas ilmu pengetahuan.

e. lrenjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebabasan mimbar akademik, dan
otonomi keilmuan.
l\renghjdupkan suasana akademik.
g. Memberikan layanan akademik sesuaitugas dan fungsi masing-masing.
h. Menjaga harkat dan martabat dosen dan tenaga kependidikan serta kehormatan
IAIN.

f.

3,

Mahasiswa lAlN berhak untuk:

a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan
mengkaji ilmu pengetahuan sesuaidengan norma yang berlaku di lingkungan lAlN.
b. Memperoleh pendidikan, pengajaran, dan layanan bidang akademik yang sebaikbaiknya sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan.
l\,rendapatkan pelayanan administrasi dan memanfaatkan sarana dan prasarana yang
tersedia pada lAlNuntuk mendukung proses akademik dan layanan khusus bagi
mahasiswa disabilitas.
d. mendapatkan perlindungan sesuaidengan hukum yang berlaku.
e. mendapatkan konsultasi dari penasehat akademik dan dosen pembimbing dalam
penyelesaian studi.

c

f.

memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan jurusan dan hasil belajar.
g. memperoleh beasiswa untuk menunjang kemajuan belajarnya apabila memenuhi
persyaratan yang ditentukan.
h. memanfaatkan sumber daya lAlN melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan
untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat, dan tata kehidupan mahasiwa
dalam bermasyarakat.
pindah ke jurusan lain dalam lingkungan lAlN atau perguruan tinggi lain bila
mahasiwa bersangkutan memenuhi persyaratan.
memperoleh penghargaan atas prestasi yang diperoleh sesuai dengan ketentuan dan
peraturan yang berlaku.

i.

j.
4.

Mahasiswa lAlN berkewajiban untuk:

a.
b.
c.
d.
e.

menjunjung tinggi Kode Etik lAlN;
mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku;
ikut serta memelihara sarana, prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan;
menghargai ilmu pengetahuan, teknologidan seni;
menjaga kewibawaan dan nama baik lAlN;
menjunjung tinggi kebudayaan nasional dan daerah di samping norma-norma yang
berlaku dalam masyarakat;
g. ikut serta menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali mahasiswa yang
dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

f.

B. Pelanggaran dan Sanksi

1.

Pelanggaran

a. Melakukan perbuatan yang dapat menjatuhkan nama baik instatusi dan warga lAlN.
b. Menyalahgunakan nama, lambang, dan tanda lAlN.
c. Melakukan perbuatan yang dapat menjatuhkan kewibawaan pejabat di lingkungan
lnstitut atau Fakultas dalam menjalankan tugas dan jabatan.
d. Menyalahgunakan dan atau melampaui wewenang yang ada padanya.
e. Membocorkan rahasia jabatan dan atau rahasia Negara.

f.

Melakukan pungutan tidak sah.
g. Melawan dan menolak tugas dari atasan/atau dosen (untuk mahasiswa)h. Menghalangi dan atau mempersulit penyelenggaraan kegiatan akademik dan non
akademik.
Mencampuri urusan di luar kewenangannya.
Melakukan pengotoran/pengrusakan terhadap fasilitas dan barang-barang yang ada
di kawasan kampus.
k. Memalsukan suraudokumen lAlN, nilai, tanda tangan dan lain-lain.
Melakukan tindakan yang melanggar kesusilaan.
m. Menggunakan ruangan, bangunan, maupun sarana lain milik IAIN secara tidak sah.
n. Berjudidan atau memfasilitasi perjudian,
o. l\4embawa, menjual, dan atau mengkonsumsi minuman-minuman keras dan obatobat terlarang di lingkungan Kampus lAlN.
p. l\,ilelakukan plagiat dalam karya ilmiah baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk
orang lain.
q. lvlembuat karya ilmiah untuk orang lain.
r. Melakukan segala tindakan lain yang dilarang oleh agama dan peraturan perundangundangan.

i.
j.
l.

2.

Sanksi

a. Setiap dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang melanggar kode etik,
disiplin, tata tertib, dan peraturan yang lain berlaku dijatuhkan sanksi.
b. Sanksi yang dikenakan dapat berupa :
1) Teguran lisan
2) Teguran tertulis
3) Peringatan keras
4) Penundaan kenaikan gaii berkala (untuk dosen dan tenaga kependidikan)
5) Penundaan kenaikan pangkat (untuk dosen dan tenaga kependidikan)
6) Penundaan pangkat (untuk dosen dan tenaga kependidikan)
7) Pembebasan tugas (untuk dosen dan tenaga kependidikan)

8) Pemberhentian/pemecatan.

C. Dewan Kehormatan

a.
b.
c.
d.
e.

Pelanggaran terhadap kode etik diselesaikan secara berjenjang di tingkat jurusan,
fakultas, dan institut.
Setiap jenjang membentuk Dewan Kehormatan untuk menyelesaikan pelanggaran
terhadap kode etik.
Dewan kehormatan terdiri dari paling sedikit tiga orang dan paling banyak sembilan
orang.
Dewan Kehormatan bersidang untuk merekomendasikan hasilnya kepada pimpinan.
Khusus untuk mahasiswa dibentuk Dewan Kehormatan yang dikoordinasikan oleh Wakil
Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

BAB‖

l

PENTUTUP

Pedoman ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ditemukan
kekeliruan dalam penerbitan Pedoman ina maka akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
pada tangga1 19 」anua「 2015

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PONTIANAK,

′/
Dr. H. HAi,iKA STREGAR, M.

NIP 49610B201993031003
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