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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Illahi Rabbi atas limpahan 

Rahmatnya sehingga kami bisa menyelesaikan Revisi Kode Etik Tenaga 

Kependidikan Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi. Dalam proses Revisi 

Kode Etik Tenaga Kependidikan Fakultas Ekonomi ini, kami sebagai Tim Revisi 

Kode Etik Tenaga Kependidikan Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi 

menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang 

telah memfasilitasi dan ikut andil dalam proses Revisi Kode Etik Tenaga 

Kependidikan ini, diantaranya : 

1. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi yang telah memberikan 

kesempatan dan dukungan dalam proses penyusunan Revisi Kode Etik 

Tenaga Kependidikan Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi. 

2. Tim Editor yang telah banyak membantu baik melalui saran maupun 

masukan dalam proses penyelesaian Revisi Kode Etik Tenaga Kependidikan 

Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi. 

3. Rekan-rekan dosen dan Tenaga Kependidikan semua rekan yang telah 

membantu proses Revisi Kode Etik Tenaga Kependidikan ini. Harapan kami 

semoga Kode Etik Tenaga Kependidikan ini menjadi rujukan dalam 

menjaga ketertiban pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada Civitas 

Akademika Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi. 

- Dr. Jajang Badruzaman, S.E., M.Si., Ak. 

- Euis Rosidah, S.E., M.Ak. 

- Jumri, S.E., M.Si 

- Andi Rustandi, S.E., M.Si. 

- Lucky Radi Rinandiyana, S.E., M.Si. 

- Gusti Tia Ardiani, S.E., M.M. 

Tasikmalaya,    Juli 2015 

Tim Penyusun : 
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BAB I 

PENGERTIAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

(1) Kode Etik Tenaga Kependidikan adalah pedoman sikap tingkah laku, dan 

perbuatan yang harus dilaksanakan oleh setiap tenaga kependidikan 

Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi. 

(2) Kode Etik ini mempunyai tujuan untuk mengangkat harkat dan martabat 

serta menjamin hak dan kewajiban dosen, mahasiswa dan tenaga 

kependidikan Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi. 

(3) Tenaga kependidikan adalah karyawan yang bertugas sebagai tenaga 

administrasi dan pelayanan akademik, petugas perpustakaan dan laboran 

di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi. 

 

 

BAB II 

Etika Tenaga Kependidikan 

 

Pasal 2 

Etika Umum Tenaga Kependidikan 

 

(1) Bekerja dengan tekun, disiplin, loyal dan mantaati peraturan/kebijakan 

Universitas Siliwangi, Fakultas Ekonomi dan Atasan. 

(2) Selalu berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan 

yang harus dimiliki guna menunjang tugasnya sebagai tenaga 

kependidikan. 

(3) Bersikap terbuka terhadap perkembangan dan peduli terhadap 

lingkungan. 

(4) Selalu berusaha meningkatkan semangat dalam menyelesaikan masalah-

masalah yang dihadapi, bersikap proaktif, serta efektif dalam 

memanfaatkan waktu. 

(5) Selalu menjaga kesehatan dan kebugaran jasmaninya, agar selalu 

bersemangat dalam melaksanakan tugas. 
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Pasal 3 

Etika Tenaga Kependidikan dalam Melaksanakan Tugas 

 

(1) Tugas utama tenaga kependidikan adalah melaksanakan kegiatan yang 

berkaitan dengan berbagai pelayanan dalam mendukung kegiatan 

akademik. 

(2) Memiliki komitmen tinggi dan disiplin terhadap waktu, serta memberi 

pemberitahuan apabila terjadi perubahan janji. 

(3) Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada semua pihak dengan 

mempertimbangkan tingkat kepentingannya, serta tanpa membedakan 

status sosial, agama, ras, dan pandangan politik pihak yang dilayani.  

(4) Senantiasa menjaga kebersihan dan kerapihan meja serta ruangan 

kerjanya, serta peduli terhadap keindahan lingkungan kerjanya. 

(5) Senantiasa berusaha meningkatkan mutu pelaksanaan tugas. 

 

 

Pasal 4 

Etika Tenaga Kependidikan dalam Pergaulan di Lingkungan Kampus 

 

(1) Selalu menjaga sikap, menghormati/menghargai sesama tenaga 

kependidikan dan sivitas akademika lainnya. 

(2) Membangun sopan santun, pergaulan dengan sesama tenaga 

kependidikan dan sivitas akademika lainnya, diantaranya dengan 

membiasakan memberi salam perjumpaan. 

(3) Menggunakan kata panggil/sapaan dan kata ganti diri yang santun dan 

formal, kepada dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan lainnya. 

Kata sapaan dan ganti diri yang bersifat non formal hendaknya 

digunakan dalam lingkungan yang terbatas. 

 

Pasal 5 

Etika Tenaga Kependidikan dalam Berpakaian 

 

(1) Pakaian tenaga kependidikan harus disesuaikan dengan peran yang 

disandang oleh tenaga kependidikan pada saat melaksanakan tugas. 
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(2) Pakaian tenaga kependidikan di ruang kantor adalah pakaian formal 

untuk mencerminkan citra professional dan terhormat. Pakaian tenaga 

kependidikan yang bekerja di lapangan disesuaikan dengan kondisi 

lapangan tempat bertugas. 

(3) Selama bertugas, tenaga kependidikan harus senantiasa menjaga 

kebersihan dan kerapihan pakaiannya. 

 

 

Pasal 6 

Etika Tenaga Kependidikan dalam Pembangunan Institusi 

 

(1) Berusaha memberikan kontribusi nyata dalam berbagai kegiatan yang 

memberikan dampak bagi pengembangan kualitas institusi 

(2) Berpikir dan bertindak positif atas berbagai program, inisiatif, 

perubahan yang ditetapkan institusi bagi peningkatan kualitas. 

 

 

BAB III 

KEWAJIBAN DAN HAK TENAGA KEPENDIDIKAN  

 

Pasal 7 

Kewajiban Tenaga Kependidikan 

 

(1) Memahami tugas yang dibebankan kepadanya. 

(2) Memenuhi peraturan perundangan yang berlaku. 

(3) Menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik Universitas Siliwangi 

dan Fakultas Ekonomi. 

(4) Berpakaian sopan dan rapi. 

(5) Bersikap dan bertingkah laku sopan sesuai dengan norma dan peraturan 

perundangan yang berlaku. 

(6) Memelihara keserasian pergaulan dan kesehatan lingkungan. 

(7) Menjaga martabat sebagai warga dari keluarga besar Universitas 

Siliwangi 
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(8) Meminta izin kepada pimpinan Fakultas Ekonomi dan atau Universitas 

Siliwangi sebelum melakukan kegiatan yang menyangkut Universitas 

Siliwangi dan atau Fakultas Ekonomi di luar kampus 

(9) Mematuhi tata krama pergaulan dengan sesama sivitas akademika 

Universitas Siliwangi 

(10) Menjaga keamanan dan ketentraman lingkungan kampus. 

 

 

Pasal 8 

Hak Tenaga Kependidikan 

 

(1) Memperoleh pembinaan dari Universitas Siliwangi dan Fakultas 

Ekonomi. 

(2) Memperoleh kesejahteraan yang layak. 

(3) Mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama dengan tenaga 

kependidikan lainnya tanpa diskriminatif. 

(4) Menggunakan fasilitas yang tersedia. 

(5) Menyampaikan saran, pendapat, dan keinginan menurut ketentuan yang 

berlaku.  

(6) Memperoleh penghargaan untuk mendorong dan meningkatkan prestasi 

serta untuk memupuk kesetiaan terhadap Universitas Siliwangi dan 

Fakultas Ekonomi.  

 

 

BAB IV 

PELANGGARAN 

 

Pasal 9 

Pelanggaran oleh Tenaga Kependidikan 

 

Pelanggaran oleh tenaga kependidikan dapat berbentuk : 

(1) Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat 

Negara, bangsa, Universitas Siliwangi dan Fakultas Ekonomi. 

(2) Menyalahgunakan wewenangnya sebagai tenaga kependidikan dan atau 

pejabat Universitas Siliwangi dan atau Fakultas Ekonomi. 
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(3) Merongrong kewibawaan pejabat di lingkungan universitas atau 

Fakultas Ekonomi dalam menjalankan tugas dan jabatan. 

(4) Bertindak sewenang-wenang dan tidak adil baik terhadap bawahannya 

maupun sesama pejabat. 

(5) Tanpa izin Universitas Siliwangi dan Fakultas Ekonomi bekerja untuk 

lembaga lain baik di dalam maupun di luar Negara.  

(6) Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik 

Universitas Siliwangi dan atau Fakultas Ekonomi. 

(7) Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau 

meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik 

Negara dan atau Universitas Siliwangi dan atau Fakultas Ekonomi 

secara tidak sah.  

(8) Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, 

atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan 

tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara 

langsung atau tidak langsung merugikan Negara dan atau Universitas 

Siliwangi dan atau Fakultas Ekonomi. 

(9) Melakukan tindakan yang merugikan rekan kerja, bawahan, atau orang 

lain di dalam lingkungan kerjanya.  

(10) Membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia Negara dan/atau 

Universitas Siliwangi dan Fakultas Ekonomi yang diketahui karena 

kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak 

lain.  

(11) Membocorkan soal ujian dan atau kunci jawabannya. 

(12) Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun di dalam 

menjalankan tugasnya untuk kepentingan pribadi atau golongan. 

(13) Menghalangi, mempersulit penyelengaraan kegiatan akademik dan non 

akademik yang telah ditetapkan Universitas Siliwangi/Fakultas 

Ekonomi. 

(14) Mencampuri urusan administrasi pendidikan dan lain-lain tanpa 

wewenang sah dari Universitas Siliwangi/Fakultas Ekonomi. 

(15) Melakukan pengotoran/pengrusakan, berbuat curang serta memalsukan 

surat/ dokumen yang sah seperti nilai, ijazah maupun sertifikat dan 

dokumen lain. 
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(16) Melakukan tindakan kesusilaan baik dalam sikap, perkataan, tulisan 

maupun gambar. 

(17) Menggunakan secara tidak sah ruangan, bangunan, maupun sarana lain 

milik Universitas Siliwangi dan Fakultas Ekonomi tanpa izin. 

(18) Memeras, berjudi, membawa, menyalahgunakan obat-obat terlarang di 

lingkungan dan di luar lingkungan Kampus Universitas 

Siliwangi/Fakultas Ekonomi. 

(19) Menyebarkan tulisan-tulisan dan faham-faham yang terlarang oleh 

Pemerintah. 

(20) Mengadu domba dan menghasut antar civitas akademika 

(21) Bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk 

mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari Universitas 

Siliwangi/Fakultas Ekonomi. 

(22) Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apa pun juga dalam 

melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak 

lain  

 

BAB V 

PENEGAKAN KODE ETIK DAN SANKSI 

 

Pasal 10 

 

Setiap tenaga kependidikan Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi yang 

melanggar kode etik dikenai sanksi. 

 

Pasal 11 

Sanksi Pelanggaran Kode Etik bagi Tenaga Kependidikan 

 

(1) Tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran Kode Etik 

dikenakan sanksi teguran dan tertulis. 

(2) Sanksi teguran terdiri dari : 

a. Teguran lisan 

b. Teguran tertulis 

(3) Sanksi teguran lisan berupa : 
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a. Penjelasan tentang pelanggaran kode etik yang telah dilakukan 

b. Nasehat  

(4) Sanksi teguran tertulis terdiri dari : 

a. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun. 

b. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling 

lama 1 (satu) tahun. 

c. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun. 

(5) Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis memberi sanksi 

teguran adalah atasan langsung yang bersangkutan. 

(6) Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis memberi sanksi 

tertulis adalah Pimpinan Universitas atas usul atasan langsung yang 

bersangkutan. 
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