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ETIKA MAHASISWA
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 pendidik (Dosen), Tenaga
Kependidikan (Karyawan), dan mahasiswa. Berikut ini uraian tentang etika
mahasiswa STIE INABA.
Etika Mahasiswa
Ketentuan etika mahasiswa dimaksudkan untuk hal-hal berikut ini :
1. Membentuk citra mahasiswa yang berusaha keras untuk menjadi manusia
yang unggul dalam bidang intelektualnya.
2. Membentuk citra mahasiswa sebagai figur yang memiliki integritas
intelektual dan terbuka terhadap semua perubahan.
3. Membentuk citra sebagai salah satu anggota sivitas akademika yang peduli
terhadap lingkungan, kesehatan, dan waktu.
4. Membentuk manusia santun dalam hubungan antar manusia beradab.
Etika mahasiswa pada dasarnya terbagi kedalam etika umum, etika
berpakaian dan pergaulan di lingkungan kampus. Secara garis besar etika
umum mahasiswa adalah sebagai berikut:
1)

Selalu berusaha sekuat-kuatnya untuk dapat menyelesaikan studi dengan
cepat dengan nilai setinggi-tingginya.

2)

Siap menolong/membantu koleganya dalam arti yang positif.

3)

Mahasiswa mengikuti tatap muka dikelas secara teratur sesuai dengan
jadwal perkuliahan.

4)

Mahasiswa hadir pada setiap tatap muka yang dijadualkan tepat waktu.

5)

Mahasiswa memenuhi komitmen waktu yang telah dijanjikan kepada
dosen

6)

Mahasiswa

menghargai

dosen

atau

mahasiswa

lain

dengan

memberitahukan sebelumnya pembatalan komitmen waktu yang telah
dijanjikan sebelumnya.
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Sedangkan

dalam

berpakaian,

seorang

mahasiswa

sebaiknya

memperhatikan hal-hal berikut ini :
1)

Pakaian mahasiswa harus disesuaikan dengan peran yang disandangnya
pada waktu pakaian tersebut dikenakan.

2)

Pakaian mahasiswa pria dikampus dalam proses transfer pengetahuan
dari dosen kepada mahasiswa (kuliah, laboratorium, di perpustakaan,
ujian tulis, konsultasi dengan dosen pembimbing) adalah hem/T-shirt,
celana panjang, bersepatu; bukan sandal atau tanpa alas kaki.

3)

Pakaian mahasiswa wanita di kampus dalam proses transfer pengetahuan
dari dosen kepada mahasiswa (kuliah, laboratorium, di perpustakaan,
ujian tulis, konsultasi dengan dosen pembimbing) adalah rok yang sopan
atau celana panjang dan blouse serta sepatu bukan sandal atau tanpa
alas kaki, pada waktu mengikuti proses transfer pengetahuan STIE INABA.

4)

Pakaian mahasiswa di kampus untuk acara diluar proses transfer
pengetahuan disesuaikan dengan persyaratan yang umum dalam acara
tersebut. Misalnya, untuk oleh raga, mahasiswa dianjurkan memakai
pakaian olah raga sesuai

dengan persyaratan olah raga yang

bersangkutan.
5)

Pakaian resmi mahasiswa di dalam/ di luar kampus adalah jaket
almamater dengan rok/celana panjang dan kemeja sopan bagi wanita
atau celana panjang bagi pria dan bersepatu.

6)

Pakaian mahasiswa harus senantiasa dijaga kebersihan dan kerapihannya
selama mereka mengikuti kegiatan di kampus atau di luar kampus.
Dalam Pergaulan di Lingkungan Kampus, seorang mahasiswa sebaiknya

senantiasa memperhatikan etika berikut ini :
1)

Mahasiswa

berkewajban

menjaga

sikap

menghormati/menghargai

sesama sivitas akademika, karyawan, dan tamu STIE INABA.
2)

Dengan

sesama

sivitas

akademika

dan

karyawan

mahasiswa

menggunakan salam sebagai sopan santun pergaulan.
3)

Sapaan yang digunakan oleh mahasiswa kepada karyawan di lingkungan
kampus atau luar kampus adalah “Bapak, Ibu”.
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