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 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO 

NOMOR 3 TAHUN 2015 

TENTANG 

KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO 

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO 

Menimbang    : a. bahwa dalam upaya membangun citra Tenaga Kependidikan 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo yang berperilaku 

profesional dan terpercaya maka perlu ditetapkan Kode Etik 

Tenaga Kependidikan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Palopo; dan 

Kependidikan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo; 

Mengingat    :     1. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,  Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 

tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 

tentang Aparatur Sivil Negara (Lembar Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6); 

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun   

2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74); 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 

2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembar Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71); 

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 

2014 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan 

Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 16); 

KEPUTUSAN REKTOR 

b. bahwa  sehubungan  dengan huruf    (a.)  diatas,  perlu  

diterbitkan Keputusan  Rektor   tentang   Kode   Etik  Tenaga 



 
 

 
 

7. Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan 

Status STAIN Palopo menjadi IAIN Palopo; 

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 

Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan 

9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama 

Islam Negeri Palopo. 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan   : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG KODE ETIK TENAGA 

KEPENDIDIKAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) 

PALOPO 

Pasal 1 

Umum 

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan: 

1. Perguruan Tinggi adalah Institut Agama Islam Negeri Palopo yang disingkat 

IAIN; 

2. Rektor adalah pimpinan tertinggi Institut sebagai penanggungjawab utama yang 

melaksanakan arahan serta kebijakan umum, menetapkan peraturan, norma dan 

tolak ukur penyelenggaraan pendidikan atas dasar persetujuan Senat Institut; 

3. Majelis Kode Etik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo adalah komite yang 

dibentuk di setiap Fakultas yang anggotanya terdiri dari Tenaga Kependidikan 

yang memiliki integritas tinggi; 

4. Etika merupakan filsafat praktis yang mencerminkan sifat dan tingkah laku 

manusia dengan memperhatikan apa yang harus dilakukan; 

5. Kode Etik adalah norma yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada 

nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman dalam berfikir, bersikap, 

berperilaku, dan bertindak yang harus dilakukan dengan memperhatikan 

kepatutan yang berlaku di suatu komunitas dalam aktivitas yang menuntut 

tanggung jawab profesi; 

6. Kode   Etik   Tenaga Kependidikan   Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo   

adalah   acuan   berperilaku   bagi   Tenaga Kependidikan   dalam menjalankan 

profesinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo; 

7. Moralitas adalah sistem yang membatasi tingkah laku dan bertujuan melindungi 

hak asasi orang lain; 

8. Perilaku moral diartikan sebagai perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dasar 

yang dijunjung tinggi oleh masyarakat manusia beradab. Nilai-nilai dasar moral 

itu antara lain kebenaran, kejujuran, dan menyandarkan diri kepada kekuatan 

argumentasi dalam menilai kebenaran; 

9. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan 

Mahasiswa; 
10. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan 

diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, 



 
 

 
 

pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik 

informasi yang bertugas di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Palopo. 
 

Pasal 2 

Tujuan 

Tujuan Kode Etik Tenaga Kependidikan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo 

ini disusun untuk: 

a. mengangkat harkat dan martabat Tenaga Kependidikan serta menjaga nama baik 

institusi; 

b. membentuk citra Tenaga Kependidikan yang profesional dalam 

penyelenggaraan manajemen pendidikan pada Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Palopo; 

c. membentuk citra Tenaga Kependidikan sehingga dapat dijadikan sebagai 

teladan untuk mempersiapkan diri memasuki lingkungan masyarakat modern dan 

professional;  

d. membentuk citra Tenaga Kependidikan sehingga dapat dijadikan sebagai figur 

yang  memiliki integritas dan terbuka terhadap segala perubahan; dan 

e. membentuk citra lingkungan sivitas akademika yang peduli terhadap masyarakat  

dan lingkungannya. 

 

Pasal 3 

Ruang Lingkup 

Kode Etik Tenaga Kependidikan meliputi: 

a. Etika Umum Tenaga Kependidikan; 

b. Etika Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas; 

c. Etika Tenaga Kependidikan dalam pergaulan di lingkungan kampus; 

d. Etika Tenaga Kependidikan dalam berpakaian; 

e. Etika Tenaga Kependidikan dalam pembangunan institusi; 

f. Etika Tenaga Kependidikan dalam bermasyarakat; dan 

g. Etika Tenaga Kependidikan dalam bernegara; 

 

Pasal 4 

Tugas dan Fungsi 

Tenaga Kependidikan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya wajib 

mematuhi dan berpedoman pada Kode Etik sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan 

Rektor ini. 

 

 



 
 

 
 

Pasal 5 

Etika Umum Tenaga Kependidikan 

Etika Umum Tenaga Kependidikan diwujudkan dalam bentuk: 

a. melaksanakan dan mengamalkan ajaran Agama yang dianutnya; 

b. bekerja dengan tekun, disiplin, loyal dan menaati peraturan dan/atau kebijakan 

Institut, Fakultas, dan Atasan; 

c. proaktif dalam memperluas wawasan dan mengembangkan kemampuan diri 

sendiri dan keterampilan guna menunjang tugasnya sebagai tenaga kependidikan. 

d. bersikap terbuka terhadap perkembangan dan peduli terhadap lingkungan; 

e. selalu berusaha meningkatkan semangat dalam menyelesaikan masalah-masalah 

yang dihadapi, bersikap proaktif, serta efektif dalam memanfaatkan waktu; 

f. menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap perbuatan; 

g. menolak pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pekerjaannya; 

dan 

h. selalu menjaga kesehatan dan kebugaran jasmaninya, agar selalu bersemangat 

dalam melaksanakan tugas. 

 

Pasal 6 

Etika Tenaga Kependidikan dalam Melaksanakan Tugas 

Etika Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas diwujudkan dalam bentuk: 

a. tugas utama tenaga kependidikan adalah melaksanakan kegiatan yang berkaitan 

dengan berbagai pelayanan dalam mendukung kegiatan akademik; 

b. memiliki komitmen tinggi dan disiplin terhadap waktu, serta memberi 

pemberitahuan apabila terjadi perubahan janji; 

c. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada semua pihak dengan 

mempertimbangkan tingkat kepentingannya, serta tanpa membedakan status 

sosial, agama, ras, dan pandangan politik pihak yang dilayani;  

d. senantiasa menjaga kebersihan dan kerapihan meja serta ruangan kerjanya, serta 

peduli terhadap keindahan lingkungan kerjanya; dan 

e. senantiasa berusaha meningkatkan mutu pelaksanaan tugas. 

 

Pasal 7 

Etika Tenaga Kependidikan dalam Pergaulan di Lingkungan Kampus 

Etika Tenaga Kependidikan dalam pergaulan di lingkungan kampus diwujudkan 

dalam bentuk: 

a. bekerjasama secara harmonis dalam melaksanakan tugas dan tanggung 

jawabnya; 

b. mengembangkan, meningkatkan mutu profesi, membina hubungan 

kekeluargaan  dan kesetiakawanan sosial; 

c. selalu menjaga sikap, menghormati/menghargai sesama tenaga kependidikan dan 

sivitas akademika lainnya; 



 
 

 
 

d. membangun sopan santun, pergaulan dengan sesama tenaga kependidikan dan 

sivitas akademika lainnya; 

e. membangun kreativitas dan memberikan dorongan positif kepada rekan sejawat 

dan Tenaga Kependidikan lainnya untuk meningkatkan prestasi kerjanya; 

f. memperhatikan batas kewenangan dan tanggung jawab dalam melaksanakan 

tugas dan tanggungjawabnya serta tidak melangkahi wewenang keahlian rekan 

sejawatnya; 

g. menghormati sesama Tenaga Kependidikan dan berusaha meluruskan 

perbuatan tercela dari rekan sejawat; 

h. memberikan teladan yang baik dan kesempatan bagi rekan sejawat untuk 

mengembangkan karirnya; 

i. memelihara rasa persatuan dan kesatuan, menjunjung tinggi harkat dan martabat 

sesama Tenaga Kependidikan, menghargai perbedaan pendapat di antara rekan-

rekan Tenaga Kependidikan; 

j. menghargai antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam 

suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi; dan 

k. tidak membuka hal-hal yang memalukan atau merugikan teman sejawat baik  

disengaja maupun tidak disengaja, kecuali hal itu merupakan keharusan dalam 

memenuhi tuntutan profesional atau diharuskan menurut hukum dan perundang-

undangan. 

Pasal 8 

Etika Tenaga Kependidikan dalam Berpakaian 

Etika Tenaga Kependidikan dalam berpakaian diwujudkan dalam bentuk: 

a. pakaian tenaga kependidikan harus disesuaikan dengan peran yang disandang 

oleh tenaga kependidikan pada saat melaksanakan tugas; 

b. pakaian tenaga kependidikan di ruang kantor adalah pakaian formal untuk 

mencerminkan citra professional dan terhormat;  

c. pakaian tenaga kependidikan yang bekerja di lapangan disesuaikan dengan 

kondisi lapangan tempat bertugas; dan 

d. selama bertugas, tenaga kependidikan harus senantiasa menjaga kebersihan dan 

kerapihan pakaiannya. 

Pasal 9 

Etika Tenaga Kependidikan dalam Pembangunan Institusi 

Etika Tenaga Kependidikan dalam pembangunan Institusi diwujudkan dalam bentuk: 

a. menjunjung tinggi Visi, Misi, dan Tujuan Institut;  

b. berperan aktif memelihara dan mengembangkan keberadaan Institut; 

c. menjaga dan meningkatkan nama baik Institut; 

d. berusaha memberikan kontribusi nyata dalam berbagai kegiatan yang 

memberikan dampak bagi pengembangan kualitas institusi; 

e. berpikir dan bertindak positif atas berbagai program, inisiatif, perubahan yang 

ditetapkan institusi bagi peningkatan kualitas; dan 

f. menaati peraturan yang berlaku di Institut. 



 
 

 
 

Pasal 10 

Etika Tenaga Kependidikan dalam Bermasyarakat 

Etika Tenaga Kependidikan dalam bermasyarakat diwujudkan dalam bentuk: 

a. menghormati agama, kepercayaan, budaya dan adat istiadat orang lain; 

b. bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan; 

c. mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di 

lingkungan masyarakat; 

d. tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan 

mengganggu keharmonisan masyarakat; 

e. menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar; 

f. berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan; 

g. membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong di lingkungan 

masyarakat; 

h. menjaga kelestarian keutuhan keluarga, keharmonisan dan kesejahteraan 

keluarga, serta reputasi sosialnya di masyarakat; dan 

i. menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat. 

Pasal 11 

Etika Tenaga Kependidikan dalam Bernegara 

Etika Tenaga Kependidikan dalam bernegara diwujudkan dalam bentuk: 

a. mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 secara konsisten dan 

konsekuen; 

b. menghormati lambang-lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik 

Indonesia; 

c. mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan 

golongan; 

d. menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan Negara; 

e. memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia; 

f. menggunakan keuangan Negara dan barang milik negara sesuai ketentuan  

peraturan perundang-undangan; 

g. mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan; 

h. berperan aktif dalam menyukseskan pembangunan nasional; 

i. memegang teguh rahasia negara; 

j. menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa; 

k. menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggungjawab; dan 

l. menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai peruntukannya. 

 

Pasal 12 

Majelis Kode Etik 

a. Rektor , Kepala Biro, dan/atau Dekan membentuk Majelis Kode Etik untuk 

memeriksa dugaan adanya pelanggaran kode etik; 



 
 

 
 

b. Majelis Kode Etik diutamakan terlebih dahulu dibentuk oleh Fakultas dengan 

Surat Keputusan Dekan untuk memeriksa pelanggaran kode etik di lingkungan 

Fakultas; 

c. Dalam hal tingkat pelanggaran yang berdampak luas terhadap Institut, Majelis 

Kode Etik dapat dibentuk di tingkat Institut dengan Surat Keputusan Rektor. 

Pasal 13 

Keanggotaan Majelis Kode Etik 

a. Keanggotaan Majelis Kode Etik berjumlah ganjil yang terdiri atas: 1 (satu) 

orang Ketua merangkap anggota; 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; 

dan paling sedikit 3 (tiga) orang anggota; 

b. Ketua bertanggungjawab dalam melakukan pemanggilan Tenaga Kependidikan 

yang dilaporkan diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan memimpin 

pelaksanaan pemeriksaaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik; 

c. Sekretaris bertanggungjawab dalam melakukan surat-menyurat dan pencatatan 

terkait pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik; 

dan 

d. Anggota bertanggungjawab dalam membantu Ketua dalam pelaksanaan 

pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik. 

Pasal 14 

Jabatan dan Masa Tugas Majelis Kode Etik 

a. Jabatan atau pangkat anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari 

jabatan atau pangkat Tenaga Kependidikan yang diperiksa karena disangka 

melanggar Kode Etik; dan 

b. Masa tugas Majelis Kode Etik berakhir pada saat selesai dilakukan pelaporan 

pemeriksaan pelanggaran Kode Etik. 

Pasal 15 

Tugas Majelis Kode Etik 

Majelis Kode Etik bertugas: 

a. memeriksa Tenaga Kependidikan yang disangka melakukan pelanggaran Kode 

Etik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan; 

b. meminta keterangan dari pihak lain atau pejabat lain yang dipandang perlu; 

c. mendengarkan pembelaan diri dari Tenaga Kependidikan yang diduga melakukan 

pelanggaran Kode Etik; 

d. memberikan rekomendasi kepada Dekan atau Rektor atau pejabat yang berwenang 

menghukum, mengenai pemberian sanksi; dan 

e. menyusun laporan hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik. 

Pasal 16 

(1) Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik diperoleh dari pengaduan tertulis 

atau temuan atasan Tenaga Kependidikan; 



 
 

 
 

(2) Setiap yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik menyampaikan 

pengaduan kepada atasan Tenaga Kependidikan yang diduga melakukan 

pelanggaran; 

(3) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 

secara tertulis dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, bukti-

bukti, dan identitas pelapor; 

(4) Setiap atasan Tenaga Kependidikan yang menerima pengaduan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga 

kerahasiaan identitas pelapor; 

(5) Atasan Tenaga Kependidikan yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran 

Kode Etik wajib meneliti pelanggaran tersebut; 

(6) Dalam melakukan penelitian atas dugaan pelanggaran Kode Etik, atasan 

Tenaga Kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran secara hirarki wajib 

meneruskan kepada Dekan atau Rektor; 

(7) Atasan Tenaga Kependidikan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dianggap melakukan pelanggaran 

Kode Etik dan dikenakan sanksi moral. 

Pasal 17 

Sanksi Pelanggaran Kode Etik 

(1) Setiap Tenaga Kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik 

dikenakan sanksi; 

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. permohonan maaf dituangkan dalam Surat Pernyataan Permohonan Maaf; 
b. pernyataan penyesalan dituangkan dalam Surat Pernyataan Penyesalan; 

c. pernyataan sikap bersedia dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan apabila mengulang perbuatannya atau  

melakukan  pelanggaran Kode Etik lainnya. 

(3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada 

Dekan, Kepala Biro, atau Rektor; 

(4) Dekan atau Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengumumkan sanksi  

secara terbuka melalui forum pertemuan resmi upacara bendera, papan 

pengumuman, media massa; dan/atau forum lain yang dipandang perlu untuk 

itu  atau secara tertutup yang dilakukan di dalam ruangan tertutup dan hanya 

diketahui oleh Tenaga Kependidikan yang bersangkutan dan pejabat lain yang 

terkait pengumuman yang dituangkan dalam Pengumuman; 

(5) Apabila Tenaga Kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersedia melaksanakan sanksi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah ditetapkan kepada Tenaga 

Kependidikan yang bersangkutan, maka diusulkan kepada Dekan atau Rektor 

untuk dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

 

 



 
 

 
 

Pasal 18 

Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik 

(1) Tenaga Kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran kode etik wajib 

memenuhi panggilan Majelis Kode Etik; 

(2) Tenaga Kependidikan  yang  diperiksa  oleh  Majelis  Kode  Etik  berhak  

mendapatkan  kesempatan  untuk memberikan pembelaan diri atas pelanggaran 

Kode Etik yang diduga dilakukannya; 

(3) Apabila Tenaga Kependidikan tidak memenuhi panggilan Majelis Kode Etik 

tanpa alasan yang sah, maka dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga, 

panggilan dituangkan dalam Surat Panggilan; 

(4) Apabila sampai pemanggilan ketiga tidak hadir maka pemeriksaan diserahkan  

kepada pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi Majelis Kode Etik; 

(5) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijatuhi 

hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 19 

(1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah Rektor, Kepala Biro, 

dan/atau Dekan; 

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan 

kewenangannya kepada pejabat lain di lingkungannya, paling rendah Kepala 

Bagian. 

Pasal 20 

(1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian; 

(2) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila 

di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana 

mestinya. 

 

 

Ditetapkan di Palopo 

Pada tanggal 20 November 2015 

 

Rektor 

 

Abdul Pirol 

 

 

 

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI 

2. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI 

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth: 



Lampiran: 
 

BAGAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 
PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO 
 
 

1. Prosedur Penanganan Pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan di tingkat 
Fakultas 
 
 
 

  

PENYAMPAIAN KEPUTUSAN 

KEPADA PIHAK TERKAIT 

LAPORAN 
 Pengaduan tertulis 

 Temuan atasan Tenaga Kependidikan 

 

DEKAN 
Majelis Kode Etik dibentuk oleh Fakultas 

dengan Surat Keputusan Dekan 

 

MAJELIS KODE ETIK (MKE) FAKULTAS 
 Verifikasi dan pemeriksaan awal 

 Investigasi dan  pembuktian 

 Menyusun laporan hasil pemeriksaan 

 

DEKAN 

Pengambilan Keputusan 

 

PELANGGARAN RINGAN 
peringatan/ teguran kepada yang 

bersangkutan 

PELANGGARAN BERAT 
Menyampaikan laporan hasil 

pemeriksaan kepada Rektor 

MULAI 

SELESAI 

REKTOR 
Menindaklanjuti laporan hasil 

pemeriksaan dari Dekan Fakultas 



2. Prosedur Penanganan Pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan di tingkat 
Institut 
 
 

REKTOR 
Majelis Kode Etik dibentuk oleh Institut 

dengan Surat Keputusan Rektor 

KETUA SENAT INSTITUT (REKTOR) 
mengundang seluruh anggota senat Institut 

dalam rapat pleno yang menghasilkan 

sanksi/solusi atas pelanggaran kode etik 

tersebut 

MAJELIS KODE ETIK (MKE) INSTITUT 
 Verifikasi dan pemeriksaan awal 

 Investigasi 

 menyampaikan draft rekomendasi mengenai 

sanksi yang bisa diterapkan dan diserahkan 

kepada ketua senat institut 

TENAGA KEPENDIDIKAN (TERLAPOR) 

Pengajuan keberatan (jika ada) 

PENYAMPAIAN KEPUTUSAN 

KEPADA PIHAK TERKAIT 

PELANGGARAN RINGAN 
Pengambilan keputusan dan menerbitkan 

surat Keputusan Rektor tentang 

sanksi/solusi atas pelanggaran kode etik 

SELESAI 


