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ETIKA TENAGA KEPENDIDIKAN
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
tenaga kependidikan STIE INABA.
Etika Tenaga Kependidikan (Karyawan)
Ketentuan etika tenaga kependidikan (selanjutnya disebut karyawan)
dimaksudkan untuk :
1)

Mendorong

terbentuknya

pribadi-pribadi

karyawan

yang

mampu

melaksanakan tugasnya secara profesional.
2)

Mendorong terbentuknya pribadi-pribadi karyawan yang sadar akan
tugasnya sebagai masyarakat kampus dapat dijadikan teladan bagi
peserta didik dalam memasuki masa depan yang profesional dan modern.

3)

Mendorong terbentuknya citra professional dalam penyelenggaraan
manajemen pendidikan
Etika Umum karyawan pada dasarnya terbagai kedalam etika secara

umum, etika dalam melaksanakan tugas, serta etika dalam berpakaian dan
pergaulan di lingkungan kerja. Secara

garis besar etika umum seorang

karyawan adalah sebagai berikut :
1)

Selalu berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang
harus dimiliki guna menunjang tugasnya sebagai karyawan.

2)

Bekerja tekun, disiplin, loyal terhadap atasan dan tunduk pada peraturan
Yayasan

3)

Bersikap terbuka terhadap perubahan dan peduli terhadap lingkungan

4)

Selalu berusaha dan tanggap dalam memecahkan masalah-masalah yang
dihadapi, serta efektif dalam memanfaatkan waktunya dan bersikap
proaktif.

5)

Selalu menjaga kesehatan dan kebugaran jasmaninya, agar selalu tampak
segar dan bergairah dalam melaksanakan tugas.
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Sedangkan etika dalam melaksanakan tugasnya, seorang karyawan harus
memperhatikan hal-hal berikut ini :
1)

Tugas utama karyawan adalah melaksanakan kegiatan yang berkaitan
dengan berbagai pelayanan dalam mendukung kegiatan akademik.

2)

Memiliki komitmen tinggi terhadap waktu, yaitu dengan bekerja tepat
waktu sesuai dengan keharusan dan dijanjikan, serta memberitahukan
sebelumnya apabila komitmen waktu yang dijanjikan tidak dapat ditepati.

3)

Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada semua pihak dengan
mempertimbangkan tingkat kepentingannya.

4)

Tidak merokok diruang kantor pada saat melaksanakan tugas/ Pekerjaan.

5)

Senantiasa menjaga kebersihan dan kerapihan meja dan ruang kerjanya,
serta peduli terhadap keindahan lingkungan kerjanya.

6)

Senantiasa berusaha meningkatkan mutu pelaksanaan tugasnya dari
waktu ke waktu dan pengabdian masyarakat sebagai perwujudan
tanggung

jawabnya

untuk

membawa

generasi

muda

memasuki

karyawan

sebaiknya

peradaban yang lebih maju di masa yang akan datang.
Adapun

etika

dalam

berpakaian,

seorang

memperhatikan hal-hal berikut ini :
1)

Pakaian karyawan harus disesuaikan dengan peran yang disandang oleh
karyawan pada waktu pakaian tersebut dikenakan.

2)

Pakaian karyawan diruang kantor

adalah pakaian formal

untuk

mencerminkan citra profesonal dan terhormat. Pakaian karyawan yang
bekerja di lapangan disesuaikan dengan kondisi lapangan tempat
bertugas.
3)

Pakaian formal bagi karyawan pria yang mencerminkan citra professional
dan terhormat adalah celana panjang (bukan jeans) dan kemeja dengan
sepatu formal. Pakaian formal bagi karyawan wanita yang mencerminkan
citra professional dan terhormat adalah rok/celana panjang (bukan
jeans&blouse) dengan sepatu formal.

4)

Pakaian karyawan harus senantiasa dijaga kebersihan dan kerapihannya
selama menjalankan tugas.

4

Dalam pergaulan di Lingkungan Kerja, seorang

karyawan sebaiknya

memperhatikan etika berikut ini :
1)

Selalu menjaga sikap menghormati/menghargai sesama karyawan dan
sivitas akademika dilingkungannya.

2)

Dengan

sesama

karyawan

dan

sivitas

akademika,

karyawan

menggunakan salam sebagai sopan santun pergaulan.
3)

Sapaan yang digunakan oleh karyawan kepada mahasiswa di lingkungan
kampus atau di luar kampus adalah “Saudara” atau Anda .
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