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ETIKA DOSEN
STIE INABA
Dalam rangka mendorong dan meningkatkan keharmonisan kehidupan
organisasi di STIE INABA, Pimpinan STIE INABA menetapkan etika kehidupan
dan pergaulan di kampus baik bagi para tenaga edukatif, tenaga non edukatif
dan para mahasiswa. Berikut ini uraian tentang etika dosen STIE INABA.
Etika Dosen
Untuk mendukung azas kepemimpinan dan azas pendidikan, perlu
dirumuskan etika dosen. Tujuan etika dosen dimaksudkan untuk :
1.

Mendorong terbentuknya pribadi-pribadi tenaga tenaga pengajar yang
mampu melaksanakan tugasnya secara profesional.

2.

Mendorong terbentuknya pribadi-pribadi tenaga pengajar yang dapat
dijadikan teladan bagi peserta didik dalam memasuki masa depan yang
profesional dan global.

3.

Mendorong terbentuknya citra profesional dalam penyelenggaraan
manajemen pendidikan.
Etika Dosen pada dasarnya tidak terlepas dari pelaksanaan tridharma

perguruan tinggi yang terdiri atas pendidikan dan pengajaran, penelitian serta
pengabdian kepada masyarakat. Adapun garis besar etika umum dosen adalah
sebagai berikut :
1)

Berkewajiban memberikan teladan bagi mahasiswa dalam bidang
keprofesionalan agar dapat mengantar peserta didik untuk memasuki
lingkungan masa depannya.

2)

Berkewajiban untuk bersikap tanggap dan terbuka terhadap perubahan
dan peduli terhadap lingkungan.

3)

Berkewajiban menjaga dan tanggap terhadap pemecahan masalahmasalah yang dihadapi, efektif dalam memanfaatkan waktunya dan
bersikap proaktif.

4)

Berkewajiban menjaga kesehatan dan kebugaran agar selalu tampak
semangat dan bergairah dalam melaksanakan tugas.
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5)

Selalu

berusaha

mengembangkan

dirinya

untuk

meningkatkan

pengetahuan dan keterampilan guna menunjang profesinya sebagai
pengajar.
Sedangkan etika Dosen dalam melaksanakan tugas, perlu memiliki sifat
dan sikap sebagai berikut :
1)

Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan Tri Dharma Perguruan
Tinggi yaitu Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian serta pengabdian pada
masyarakat dengan sebaik-baiknya.

2)

Senantiasa

berusaha

menambah

ilmu

yang

dimilikinya

serta

meningkatkan mutu pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada
masyarakat sebagai perwujudan tanggung jawabnya untuk membawa
subjek didiknya memasuki peradaban yang lebih maju di masa yang akan
datang.
3)

Berkewajiban untuk merencanakan materi kuliah dan penugasan kepada
mahasiswa serta aturan bagi mahasiswa yang mengikuti kuliahnya
sebelum kuliah semester tertentu dimulai. Perencanaan tersebut
dituangkan kedalam silabi yang disampaikan kepada mahasiswa pada
awal perkuliahan.

4)

Senantiasa melakukan up dating atas sumber acuan yang dipakai dalam
pemberian kuliah di kelas, untuk menyesuaikan tuntutan dunia bisnis yang
senantiasa berubah dan berkembang.

5)

Terbuka untuk menerima pertanyaan mengenai pelajaran / bahan
perkuliahan yang diajarkannya dan responsif terhadap pertanyaanpertanyaan yang diajukan baik di dalam kelas maupun ditempat lain.

6)

Terbuka terhadap perbedaan pendapat dengan mahasiswa mengingat
adanya perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan.

7)

Mengevaluasi hasil pekerjaan (ujian dan bentuk penugasan lain) secara
jujur dan konsisten sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta
mencerminkan komitmen mahasiswa atas silabi yang disusunnya.

8)

Memiliki komitmen tinggi terhadap waktu baik dalam menjalankan tugas
sebagai dosen di depan kelas maupun sebagai pembimbing mahasiswa di
luar kelas, sesuai dengan kalender akademik yang ditetapkan.
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9)

Menghargai mahasiswa dengan memberitahukan sebelumnya apabila
terjadi pembatalan komitmen waktu tatap muka di kelas atau komitmen
waktu yang telah dijanjikan kepada mahasiswa, baik dalam memberikan
layanan diluar acara tatap muka di kelas maupun dalam bimbingan skripsi.

10) Menyediakan waktu konsultasi bagi mahasiswa di luar waktu tatap muka
terjadwal di kelas. Di luar waktu yang telah disediakan, pertemuan antara
dosen

dengan

mahasiswa

dilaksanakan

terlebih

dahulu

dengan

pembuatan janji, baik langsung maupun lewat telepon.
11) Merupakan panutan bagi mahasiswa sebagai figur yang memiliki
kepedulian

tinggi

terhadap

pengembangan

ilmu

pengetahuan,

lingkungan, dan kesehatan.
12) Tidak merokok dalam ruang kelas. Dosen perokok dapat merokok hanya
di tempat yang telah disediakan oleh Yayasan Indonesia Membangun.
13) Senantiasa menjaga kebersihan dan kerapihan meja dan ruang kerjanya.
14) Tidak membunyikan Hand Phone saat mengajar, cukup menggunakan
getar, yang akan mengganggu konsentrasi belajar.
Etika dosen dalam berpakaian, sebaiknya perlu memperhatikan hal-hal
berikut ini :
1)

Pakaian dosen harus disesuaikan dengan peran yang disandang oleh
tenaga pengajar pada waktu melaksanakan peran tersebut.

2)

Pakaian dosen di kelas adalah pakaian formal untuk mencerminkan citra
profesional dan terhormat.

3)

Pakaian formal bagi dosen pria yang mencerminkan citra professional dan
terhormat adalah celana panjang (bukan jeans) dan kemeja dengan
sepatu formal. Pakaian formal bagi dosen wanita yang mencerminkan
citra professional dan terhormat adalah rok/celana panjang (bukan jeans)
dan blouse (ditambah blazer jika perlu untuk menambah keserasian)
dengan sepatu formal.

4)

Pakaian dosen harus senantiasa dijaga kebersihan dan kerapihannya
selama menjalankan tugas.
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Dalam melaksanakan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

seorang

dosen harus memperhatikan hal-hal berikut ini :
a. Bersikap jujur dalam arti :
(1) Hanya mempublikasikan hasil karya yang sejauh kesadarannya
merupakan pekerjaan yang orsinil.
(2) Tidak mengadopsi skripsi, tesis, disertasi, atau karya mahasiswa di
bawah bimbingannya sebagai hasil karya yang dilakukan sendiri
(3) Pencantuman nama dosen sebagai salah seorang penulis suatu artikel
harus disesuaikan dengan kontribusi yang telah diberikannya dalam
pemikiran, pengerjaan dan penulisan artikel tersebut.
(4) Tidak mempublikasikan suatu karya atas namanya berdasarkan
pengetahuan yang diperoleh dari pekerjaan penelitian orang lain yang
belum dipublikasikan.
(5) Dapat

meminta

informasi

kepada

pihak

lain

dengan

syarat

menyebutkan tujuan penggunaan informasi tersebut dan sedapat
mungkin memberikan penghargaan yang sesuai kepada pemberi
informasi.
(6) Menolak suatu pekerjaan yang diketahuinya bersifat tidak pantas dan
tidak layak untuk dilakukan.
(7) Diharapkan hanya menerima pekerjaan yang memungkinkan dirinya
untuk memberi kontribusi nyata.
(8) Tidak menghilangkan atau mencantumkan nama seseorang untuk
suatu pekerjaan tanpa diketahui oleh yang bersangkutan.
(9) Bersama dengan staf pekerjanya menerima imbalan sesuai dengan
hak dan jerih payah yang dilakukannya.
(10) Tidak mempublikasikan karya yang sama berulang-ulang.
b. Menghargai kompetensi bidang keahlian :
(1) Dalam mengerjakan pekerjaan yang bersifat multi disiplin seyogyanya
seorang dosen melibatkan secara nyata pakar di bidang yang
bersesuaian
(2) Dosen hanya menerima tawaran suatu pekerjaan yang berada di
bidang keahlian dan kompetensinya. Apabila karena sesuatu hal ia
menerima suatu pekerjaan di luar bidang keahliannya hendaknya ia
melibatkan orang yang memiliki keahlian atau kompetensi yang sesuai
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atau minimal menyampaikan pemberitahuan kepada orang tersebut.
Dengan diterimanya pekerjaan tersebut sejauh kemampuannya ia
harus

menghasilkan

karya

dengan

kualitas

yang

dapat

dipertanggungjawabkan.
c. Menjunjung tinggi objektifitas, tanggung jawab ilmiah dan sosial :
(1) Dalam melaksanakan suatu pekerjaan , dosen senantiasa menjunjung
tinggi nilai-nilai akademik
(2) Dalam melaporkan suatu pekerjaan secara lisan atau tulisan, dosen
senantiasa mengacu kepada kebenaran ilmiah dan objektivitas .
(3) Suatu kesimpulan yang mempunyai dampak yang serius terhadap
keselamatan umum harus segera dipublikasikan secara bijak, dengan
memperhatikan tanggungjawab sosial.
Dalam kaitannya dengan pergaulan di lingkungan kerja, seorang dosen
haruslah memperhatikan hal-hal berikut ini :
a. Dosen berkewajiban menjaga sikap saling menghormati/menghargai
sesama Civitas Akademika.
b. Dengan sesama Civitas Akademika, dosen menggunakan salam sebagai
sopan santun pergaulan.
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