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PERATT'RAIY REKTOR T'NIVERSITAS SEBELAS MARET

NOMOR:

6tL

tVXZttKPlzo].6

TENTANG

XODE Ef,IK DOSEIT
UNTVERSITAS SEBELAS MARET
DEI{GAN RAHMAT TT'HAN YANG MAIIA ESA

RII(TOR UNTVERSITAS SEBELAS MAf,IET,
Menimbang

a. bahwa dalam rangka memenuhi tuntutan profesi
dosen perlu menentukan pengaturan Kode Etik
Dosen Universitas Sebelas Maret;

b. bahwa ketentuan yang berkaitan dengan Kode Etik
Dosen sudah tidak sesuai lagr dengan tuntutan
profesi dosen Universitas Sebelas Maret;
c. bahwa untuk memenuhi huruf a dan b, perlu
membentuk Peraturan Rektor tentang Kode Etik
Dosen Universitas Sebelas Maret.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20

Tahun 2003 tentang Sistem

2.
3.
4.

pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan l€mbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Guru dan Dosen (Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 458G);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol2 tentang
Pendidikan Tinggi (Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 5336);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OL4 tentang

Aparatur Sipil Negara (Tambahan

Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun lggg
tentang Pegawai Negeri Sipil yang Menjadi Anggota
Partai Politik Sebagaimana telah Diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1999;
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun

2OO4

tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik
fegawai Negeri Sipil; (Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
37 Tahun 2009 tentang Dosen (L,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor 26,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5007);

8. Peraturan Pemerintah Nornor 53 Tahun 2010
9.

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; (Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010

tentang Pengelolaan dan

penyelenggaraan

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5lOS) Jo

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
66 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggar-aan
Pendidikan (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan l,embaran
Negara Nomor 5137);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan pendidikan
Tinggi dan Pengelolaan perguruan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5500);
l l. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
l0l1976 Tahun 19T6 tentang pendirian
Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
12.Peraturan Menteri Negara pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16
Tahun 2009 tentang Sistem Karir pNS;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan
Menanggulangi Plagiat di Perguruan Tinggr;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan
Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggr;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
No.82 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata
Keg'a Universita Sebelas Maret;
16. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan pendidikan
Tinggi Republik Indonesia Nomor l3S/M./Kp/tV I
2015 tentang Pengangkatan prof. Dr. Ravik Karsidi
M.S. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret
Masa Jabatan'tahun 2015-20 19;
10.
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17.

Keputusan Menteri pendidikan Nasional Nomor

112/0/2004 Tahun 2OO4 tentang

Statuta
Universitas Sebelas Maret;
18. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor
93OA/H27/KP/2OO8 Tahun 2008 tentang Kode
Etik Dosen Universitas Sebelas Maret;
19. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor
'222lUN 27/PP/2OL2 Tahun 2012 tentang Sistem
Pengembangan profesionalisme Dosen (Sp2b)
;
20. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor
493/UN27 /KP/2011 Tahun 21tt
tentang
Ekuivalensi Waktu Mengajar penuh (EWMp) bagi
Dosen;

2

1.

Peraturan Reli:tor Universitas Sebelas Maret Nomor
182/UN27/PPI2OL4 Talnun 2014 tentang Etika
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas
Sebelas Maret.

MEMUTUSKAN
Menetapkan

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS
MARET TENTANG KODE ETIK DOSEN UNIVERSITAS
SEBELAS MARET.

BAB I
KETEITTUAIY T'MUM

Pasal

1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Kode Etik Dosen adalah pedoman dalam berpikir, bersikap dan
berperilaku bagi dosen dalam menjalankan tugas dan kewajiban,
pergaulan serta kewajiban terhadap keluarga dan diri sendiri untuk
mewujudkan keluhuran profesi dosen, sesuai dengan ketentuan
Aparatur Sipil Negara;

2. Menteri adalah Menteri yang
J

4
5
6

7

menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang riset, teknologi dan pendidikan tinggi;
Universitas adalah Universitas Sebelas Maret;
Rektor adalah Rektor Universitas;
Senat adalah Senat Universitas;
Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas
utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebar_
luaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan,
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri dari
Dosen Pegawai Negeri Sipil (pNS) dan Dosen pegawai pemerintah
dengan Perjanjian Kerja (PppK);
Guru Besar atau Profesor yang selanjutnya disebut profesor adalah
jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di
lingkungan universitas;
3

8.

Profesor Emeritus adalah profesor yang telah pensiun yang
oleh
karena fungsi dan perannya masih dibutuhkan fakultas dan
universitas diangkat kembari oleh Menteri dengan sebutan profesor
Emeritus, dengan tugas di bidang pendidikan dal pengajaran;
9. Mahasiswa adalah peserta didik pada universitas;
10. Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki sivitas

akademika r.rntuk secara bertanggung jawab dan mandiri
melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan

dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
11' Kebebasan mimbar akademik adalah bagian dari kebebasan
akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan
pendapat di universitas sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan
yang berlaku;
12. Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen yang selanjutnya disebut
Dewan Kehormatan Dosen (DHD) adalah badan yang dibentuk oleh
Senat yang berwenang untuk mengawasi pelaksanaan kode etik
dosen, menerima dan memeriksa pengaduan pelanggaran kode etjk

dosen, serta menyerahkan hasilnya kepada Rektor untuk

ditindaklanjuti;

13. Tenaga kependidikan adatah seseorang yang berdasarkan
pendidikan dan atau keahriannya diangkat oleh universitas dengan
tugas utama sebagai pelaksana administrasi;
14. Sivitas akademika terdiri dari dosen dan mahasiswa yang
merupakan komunitas dengan mem iki tradisi itmiah serta
mengembangkan budaya akademik;
15. Budaya akademik adalah seluruh sistem nilai, gagasan, nonna,
tindakan, karya yang bersumber dari ilmu pengetahuan, serta
teknologi dan seni sesuai dengan asas penCidikan tinggi.
BAB II
TTIGAS DOSEN
Pasal 2
(1)

Dosen sebagai anggota sivitas akademika memiliki tugas
mentransformasikan ilmu pengetahuan, telorologl, dan seni yang
dikuasainya kepada mahasis,.rya dengan mewujudkan

"r"""rr"
belajar dan pembelajaran sehingga mahasiswa aktif mengembangkan
potensinya.
(2)

Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu
cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni meralui penalara'dan

penelitian ilmiah serta menyebarluaskannya.
(3) Dosen secara perseorangan atau berkerompok wajib menulis
buku
ajar atau buku teks sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang
diterbitkan oleh perguruan tinggi dan/atau publikasi ilmiah sebagai
salah satu sumber belajar dan untuk mengembangkan budaya
akademik serta pembudayaan baca tulis bagi sivitas akademika.
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BAB IIT
KEWA..IIBAN DOSEIT
Pasal 3
Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban:
a. melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat;

b. merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai

dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
c. meningkatkan dan mengembangkan kualifrkasi akademik dan
kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan mu
pengetahuan, teknologi, dan seni;
d. bertindak objektif dan tidak deskriminatif atas dasar pertimbanga,
jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi flsik tertentu atau latar
belakang sosio ekonomi mahasiswa, dosen, dan tenrga kependidikan
dalam pembelajaran;
e. menjunjung tinggl peraturan perundang-undangan, hukum, kode
etik, dan nilai-nilai agama, serta etika;
f. menjunjung tinggi sifat universal dan sifat objektif ilmu pengetahuan
untuk mencapai kenyataan dan kebenaran;

g. menjunjung tinggr sifat beradab dalam pengembangan ilmu

pengetahuan untuk kemanfaatan dan kebahagiaan manusia;
h. meqjaga, mengembangkan, dan meningkatkan mutu serta martabat
profesi;
i. memelihara dan memupuk persatuan serta kesatuan bangsa.
Pasal 4
(1) Seorang dosen

wajib menjunjung tinggi kebebasan akademik dan

kebebasan mimbar akademik yang dapat dipertanggungjawabkan;
(2) Kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat

(l) dilakukan untuk:
a.memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui kajian,
penelitian, pembahasan, penyebarluasan ilmu secara bertanggung

jawab, dan pengabdian kepada masyarakat dengan dilandasi oleh
nonna kaidah keilmuan, yang meliputi kejujrrran, berwawasan
dan berpikir ilmiah, serta menghargai penemuan dan pendapat
ilmuwan atau akademisi lain.
b. menyampaikan pikiran dan pendapat dalam lingkungan serta
forum akademik dengan bentuk kegiatan, antara lain: ceramah,
seminar, dan kegiatan ilmiah lain sesuai norma dan kaidah
keilmuan.
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BAA IV
RUAITG LIIYGXI'P
Pasal 5

Ruang lingkup Kode Etik Dosen meliputi sikap dan tingkah laku dosen
dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dalam hubungannya dengan:
a. universitas;

b. sesama dosen;
c. mahasiswa;
d. tenaga kependidikan;
e. keluarga dan diri sendiri;

f.

masyarakat;
g. profesi.
Pasal 6

Dalam kaitan tugas dan kewajiban terhadap universitas, seorang dosen
wajib:

a. menjunjung tinggl visi, misi, dan tujuan penyelenggaraan

Universitas;
b. menjunjung tinggr budaya kerja UNS dalam pelaksanaan Tri Dharma
Perguruan Tinggr;

c. melaksanakan Tri Dharma perguruan Tinggi, pembinaan karir

akademik dan profesi dosen, serta melakukan kegiatan administrasi
alademik;
d. menghayati dasar-dasar kemasyarakatan dalam penyelanggaraan
Universitas, antara lain:
l) dalam bentuk tugas sosial dan pengabdian kepada masyarakat;
2) memelihara dan mengembangkan tata nilai kemasyaralatan dan
kebudayaan.
e. mengutamakan tugas di lembaga sendiri daripada tugas atau
kegiatan di instansi pemerintah atau lembaga lain, dan atau politik;
f. menghayati penyelenggaraar univertas berdasarkan Statuta
Universitas.
Pasal 7

Dalam kaitan tugas dan kewajiban terhadap ses€rma dosen, seorang

dosen v,ajib:

a. memelihara serta menumbuhkembangkan Tri Dharma perguruan
b.

c.

Tinggi bagi sivitas akademika;
memegang teguh dan menghormati hak kebebasan akademik serta
hak kebebasan mimbar akademik;
menjaga hubungan baik dan saling menghormati antardosen;

d. memelihara hubungan profesional, semangat kekeluargaan, dan
kesetiakawanan sosial

;
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e. tidak melakukan kegiatan plagiasi terhadap karya sendiri, karya
sesama dosen dan kekayaan intelektuai orang lain.

Pasal 8

Dalam kaitan tugas darl kewajiban terhadap mahasiswa, seorang dosen
wajib:
a. melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat dengan semangat profesional tinggi;
b. memberikan layanan akademik dengan dedikasi, disiplin, dan
kearifan;
c. menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan teqiadinya
kepentingan pribadi dalam proses pembelajaran;
d. menghindari perbuatan atau hal-hal yang dapat merugikan dera.jat
dan martabat dosen sebagai pendidik profesional yang menjunjung
norma dan nilai kesusilaan.
Pasal 9

Dalam kaitan tugas dan kewajiban terhadap tenaga kependidikan,
seorang dosen wajib:

a. memperlakukan tenaga kependidikan sebagai mitra kerl'a;
b. menjaga hubungan baik antara dosen dengan tenaga kependidikan;

c. menghindari hal-hal yang

mengarah pada kemungkinan te4'adinya
kepentingan pribadi dalam hubungan kerja;
d. menghindari hal-hat atau perbuatan yang dapat merugikan derajat
dan martabat dosen sebagai peldidik yang profesional.
Pasal 1O

Dalam kaitan tugas dal kewajiban terhadap keluarga dan diri sendiri,
seorang dosen wajib:
a. menjaga kelestarian, keutuhan, keharmonisan, dan kesejahteraan
keluarga, serta reputasi sosialnya dalam masyarakat;
b. selalu mawas diri, mengevaluasi kineq'a dan meningkatkan
kompetensi ilmiahnya sebagai dosen dalam membina dan
mengembangkan karir akademik,serta profesinya.
Pasal

1

I

Dalam kaitan tugas dan kewajiban terhadap masyarakat, seorang dosen
wajib:
a. memberikan keteladanan dalam cara berpikir, bersikap, dan
berperilaku;
b. peka dan peduli terhadap permasalahan yang timbul serta

mengambil sikap dan/atau memberikan motivasi untuk
mengatasinya;

c. menghindari hal-hal yang

mengarah pada kemungkinan tedadinya
kepentingan pribadi dalam bermasyarakat;
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d. menghindari hal-hal atau perbuatan yang dapat merugikan
dan martabat dosen sebagai pendidik profesional.
Pasal 12

dera.iat

Dalam kaitan tugas dan kewajiban terhadap profesi, seorang dosen

wajib:
a. menjaga dan mengembangkan kompetensi profesi dosen;
b. menjaga dan mengembangkan kompetensi keilmuan yang diampu;
c. berperan aktif dalam kegiatan ilmiah keilmuan dan profesi;
d. memenuhi tugas sistem pengembangan keprofesionalan dosen.
BAB V
PROFESOR

Pasal 13

(1)

Profesor wajib dan atau berperan aktif dalam:

dan mengembangkan kompetensi dan otoritas
keilmuannya secara profesional;
b. membimbing dan membina keilmuan dosen yang mempunyai
kepangkatan akademik di bawahnya;
c. menjadi narasumber keilmuan di bidangnya;
d. membimbing disertasi mahasiswa strata 3, tesis mahasiswa
strata 2, dan skripsi mahasiswa strata l.
(2) Profesor memiliki kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah
serta menyebarluaskan gagasannya untuk menceratrkan
masyarakat.
(3) Tugas khusus sebagaimana disebutkan pada ayat (2) mencakup
tugas-tugas sebagai berikut:
a. menulis dan mempublikasikan buku teks atau buku ajar bera. menjaga

ISBN;

b. mempublikasikan penelitian di jurnal ilmiah sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
Pasal 14
Profesor emiritus wajib dan atau berperan aktif dalam:
a. menjaga dan mengembangkan kompetensi dan otoritas keilmuannya
secara profesional;
b. menjadi narasumber keilmuan di bidangnya.
BAB

VI

DEWAIT KEHORMATAN KODE ETIK DOSEI{

Pasal 15
(1)

Untuk mengawasi ditaatinya pelaksanaan Kode Etik Dosen ini

dibentuk Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen (DHD).
(2) Susunan dan keanggotaan DHD diangkat dan diberhentikan dengan
Surat Keputusan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.

(3)

Masa bakti DHD adalah

4

(empat) tahun dan dapat diangkat

kembali.
(a) Tiga bulan sebelum berakhimya masa bakti DHD
Senat meninjau
kembali dan mengevaluasi kinerja dan susunan keanggotaan DHD.
(5) DHD berwenang untuk menerima, memeriksa,
dan memproses
pengaduan pelanggaran Kode Etik Dosen yang selanjutrrya
mengusulkan bentuk sanksinya kepada Rektor.
(6) Hubungan DHD dengan unit-unit Kery'a di lingkungan
universitas
dapat dilakukan baik melalui Rektor atau tangsung kepada Unit
Kerja sesuai keperluan atau jenis permasalahannya.
(7) Tugas pokok DHD adarah menegakkan Kode Etik
Dosen dan kode
etik lainnya yang terkait dengan dosen, yaitu Kode Etik penelitian
dan Penulisan Karya Ilmiah di Universitas dan lhidah, Norma,
dan
Tata Tertib Kehidupan Tenaga Kependidikan dan pendidik di
Lingkun gan Universitas.
(8) Untuk dapat melaksanakan tugas tersebut ayat (7) pasal
ini, maka
DHD mempunyai fungsi:
a. mensosialisasikan peraturan-peraturan tentang kode etik yang
berlaku di universitas;
b. menerima pengaduan, laporan, atau informasi baik dari dalam
maupun luar Universitas tentang pelanggaran kode etik dosen
yang teq'adi baik di dalam maupun di luar universitas, yang
bersifat baik akademili maupun nonakademik i
c. menindaklanjuti laporan pelanggaran kode etik dengan
pemanggilan dan pemeriksaan intensif pelanggar seteiah
mendapat izin dari Rektor;

d. mengusulkan bentuk dan pertimbangan beratnya sanksi bagi
pelanggar kepada Rektor.

BAB

\III

TIM ADVOI(ASI PELANGGAR KODE ETIK DOSEN
Paral 16

(1)

Dosen yang diduga melanggar kode etik dapat didampingi oleh Tim
Advokasi Pelanggar Kode Etik Dosen.

(2) Tim Advokasi pelanggar Kode Etik Dosen diangkat dan
diberhentikan dengan surat Keputusan Rektor seterah mendapat

persetujuan Senat Universitas.
(3) Masa bakti rim Advokasi pelanggar Kode Etik Dosen adarah 4
(empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
(a) Tiga bulan sebelum berakhirnya masa bakti, Cilakukan peninjauan
kembali dan evaluasi oieh Senat Universitas terhadap susunan dan
kinerja Tim Advokasi pelanggar Kode Etik Dosen.
(5) Tim Advokasi Pelanggar Kode Etik Dosen berwenang untuk
memberikan pendampingan, bimbingan, dan petunjuk atas norma,

peraturan, dan informasi yang diperlukan selama
pemeriksaan dosen yang diadukan melanggar Kode Etik.

proses

I

(6) Hasil pendampingan Tim Advokasi selanjutnya disampaikan kepada
Rektor untuk bahan pertimbangan yang meringankan dalam
pemberian sanksi.

BAB

VIII

SAI{KSI
Pasal 17

(1)
(2)

(3)

Pelanggaran terhadap Kode Etik Dosen dapat dikenai sanksi sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Bentuk sanksi sebagai mana tersebut ayat (l) di atas adalah:
a. sanksi akademik;
b. sanksi administratif;
c. sanksi moral.
Derajat pelanggaran terhadap Kode Etik Dosen dapat dikategorikan
menjadi 3 (tiga), yaitu:
a. pelanggaran ringan, yang diusulkan mendapat sanksi teguran
lisan dan peringatan tertulis;

b. pelanggaran sedang, yang diusulkan mendapat sanksi baik
akademik, administratif, atau moral tidak lebih dari kurun

waktu 4 (empat semester);
c. pelanggaran berat, yang diusulkan mendapat sanksi akademik,
administratif, atau moral lebih dari kurun waktu 4 semester
sampai selamanya (pemecatan).
(4) Rektor menetapkan sanksi tersebut ayat (l), (2), dan (3) pasal ini
setelah melalui pertimbangan DHD.
Pasal 18

(1) Sanksi akademik dikenakan atas pelanggaran kode etik di bidang

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
(2) Pelanggaran kode etik di bidang pendidikan antara lain dapat
berupa:
a. membocorkan soal ujian kepada mahasiswa baik langsung atau
melalui perantara;
b. membocorkan kunci jawaban soal ujian kepada mahasiswa baik
langsung atau melalui perantara;
c. membantu mahasiswa saat ujian atau memberi peluang
teq'adinya kecurangan ujian ;
d. membuatkan tugas-tugas akademik, skripsi, tesis, atau
disertasi mahasiswa baik tanpa imbalan dan/atau dengan
imba-lan materi atau fasilitas lain;
e. alpa atau mengabaikan kuliah yang menjadi tanggungiawabnya;
f. mengambil alih, mengaku sebagai penulis, atau plagiasi baik
sebagian atau seluruh karangan ilmiah atau hasil penelitian
dosen atau orang lain.
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(3) Sanksi akademik bidang pendidikan dapat berupa:
a. tidak boleh rnengajar;
b. tidak boleh menjadi pembimbing tugas akhir (skripsi, tesis, atau

(4)

disertasi);
c. tidak boleh menilai atau menguji tugas akhir;
d. penghentian proses studi lanjut, penelitian atau pengabdian
kepada masyarakat.
Pelanggaran akademik bidang penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat antara lain dapat berupa pelanggaran terhadap
Peraturan Rektor tentang Etika daram peneritian dan pengabdian
kepada Masyarakat.
Pasal 19

(1) Sanksi administratif dikenakan atas pelanggaran kode etik di
bidang administratif atau akademik.

(2) Pelanggaran kode etik di bidang administratif antara rain dapat
berupa:

a. memalsukan informasi, karya ilmiah, atau keterangan lain
sehingga mendapatkan kum (CCp) untuk kenaikan pangkat
atau jabatan;

b. memalsukan ijazah baik untuk diri sendir.i maupun orang lain

baik tanpa imbalan atau dengan imbalan materi;
c. korupsi atau melakukan tindakan yang merugikan institusi
secara finansial untuk kepentingan pribadi atau kelompok, baik
secara langsung maupun tidak langsung;
d. memalsukan umur atau keterangan lain agar dapat
mempercepat atau memperlama saat pensiun.
(3) Sanksi administratif antara lain dapat berupa:
a. penundaan kenaikan pangkat atau jabatan;
b. pemotongan, penghentian, atau penundaan gaji, tunjangan,
atau bantuan lain;
c. pemecatan dari aparatur sipil negara.
Pasal 2O

(1) Sanksi moral dikenakan atas pelanggaran kode etik di bidang
(2)

(3)

moral, akademik, maupun admini stratif.
Pelanggaran kode etik di bidang moral, antara lain dapat berupa:
a. tindakan yang dapat menurunkan wibawa sebagai pendidik.
b. tindakan yang dapat menurunkan harkat dan martabat sebagai
pendidik.
Sanksi moral sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain dapat
berupa:
a. kehilangan hak untuk menduduki jabatan pimpinan.
b. kehilangan hak untuk mendapatkan tanda jasa atau bentuk
kehormatan lain dari Universitas.
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BAB IX
PENUTUP
Pasal 21
(1) Hal-hal yang belum

diatur dalam peraturan ini akan diatur datam

peraturan tersendiri.
(2) Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam peraturan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

tetapkan di : Sura-karta
tanggal
2 6 AUG 2016
ps

o<r,

7
2
It

trNIP

707071981031006

12

