
 
 
 
 
 

 
 

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA 

NOMOR 11 TAHUN 2018 

TENTANG  

KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA, 

 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan 

proses pendidikan di Universitas Udayana yang 

menjamin prinsip keadilan, kemanfaatan dan 

kepastian bagi sivitas akademika dan warga 

Universitas Udayana; 

b. bahwa Kode Etik Tenaga Kependidikan merupakan 

pedoman bagi Tenaga Kependidikan dan Pedoman 

dalam melaksanakan pemeriksaan atas pelanggaran 

Kode Etik Tenaga Kependidikan bagi Dewan 

Kehormatan Etik; 

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuanPasal 19 

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan 

Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Statuta 

Universitas Udayana; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, 

dan huruf c, perlu disusun Peraturan Rektor tentang 

Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Udayana. 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang 

Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 
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2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 

Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5500); 

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan 

Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata 

Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 748); 

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan 

Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta 

Universitas Udayana (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 620); 

6. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu 

Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang 

Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. 

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963; 

7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan 

TinggiNomor 367/M/KPT.KP/2017 tentang 

Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode 

2017-2021; 

8. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor  

1097/UN14/HK/2017 tentang Anggota Senat 

Universitas Udayana; 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG 

KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN. 

 

  BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan : 

1. Universitas Udayana yang selanjutnya disebut Unud 

adalah perguruan tinggi negeri yang 

menyelenggarakan program pendidikan akademik, 

vokasi, dan profesi dalam berbagai rumpun ilmu 

pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang- undangan. 

2. Rektor adalah Rektor Unud. 

3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Unud 

dengan tugas utama mentransformasikan, 

mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, 

penelitian, dan pengabdian masyarakat. 

4. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan 

mengikuti pendidikan di Unud. 

5. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang 

mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang 

penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unud. 

6. Dewan Kehormatan Etik adalah organisasi yang 

berupa tim independen yang bertugas melakukan 

pengawasan dan penyelidikan terhadap pelanggaran 

Kode Etik Tenaga Kependidikan. 

7. Unit Kerja adalah unit pada unsur pelaksana 

akademik, unsur pelaksana administrasi dan 

penunjang di lingkungan Unud. 

8. Kode Etik Tenaga Kependidikan yang selanjutnya 

disebut Kode Etik adalahpedoman, sikap, tingkah laku 

dan perbuatan tenaga kependidikan di dalam 

melaksanakan tugas dan pergaulan sehari-hari. 
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9. Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, 

tulisan atau perbuatan Tenaga Kependidikan yang 

bertentangan dengan Kode Etik Tanaga Kependidikan. 

 

  Pasal 2 

Maksud penyusunan Kode Etik Tenaga Kependidikan Unud  

adalah untukmemberikan pedoman bagi seluruh Tenaga 

Kependidikan Unud dalam melaksanakan tugas dan 

tanggungjawab di dalam maupun di luar jam kerja. 

 

  Pasal 3 

Tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan dan 

pelaksanaan Kode Etik Tenaga Kependidikan Unud: 

a. terbentuknya Tenaga Kependidikan yang bertaqwa, 

berbudi luhur, disiplin dan memiliki kinerja yang 

prima. 

b. terciptanya iklim akademik yang kondusif dalam 

mencapai  visi, misi dan tujuan Unud. 

c. mewujudkan world class university; 

d. membentuk  komitmen bersama Tenaga Kependidikan 

untukmendukung peningkatan kepuasan  layanan  

kepada sivitas akademika; dan 

e. untuk mengangkat harkat dan martabat Tenaga 

Kependidikan Unud. 

 

  BAB II 

RUANG LINGKUP  

 

Pasal 4 

Ruang lingkup Kode Etik meliputi: 

a. etika bernegara; 

b. etika bermasyarakat; 

c. etika berorganisasi 

d. etika terhadap sivitas akademika; 

e. etika terhadap diri sendiri; 

f. pelanggaran kode etik; dan 

g. penyelesaian pelanggaran kode etik. 
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  BAB III 

ETIKA BERNEGARA 

 

Pasal 5 

Etika dalam bernegara Tenaga Kependidikan meliputi: 

a. menghormati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

tahun 1945 

b. menghormati simbol-simbol  bangsa dan negara; 

c. mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di 

atas kepentingan pribadi dan golongan; 

d. memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan dalam 

wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

e. menggunakan keuangan negara dan barang milik 

negara  sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

f. berpartisipasi aktif dalam menyukseskan 

pembangunan nasional; 

g. memegang teguh rahasia negara; dan 

h. menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan 

baik sesuai dengan peruntukannya. 

 

  BAB IV 

ETIKA BERMASYARAKAT 

 

Pasal 6 

Etika Tenaga Kependidikan dalam bermasyarakat 

diwujudkan dalam bentuk:  

a. menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat 

istiadat;  

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;  



-6- 
 

e. menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan 

sekitar;  

f. berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan; dan 

g. membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong 

royong di lingkungan masyarakat.  

 

  BAB V 

ETIKA BERORGANISASI 

 

Pasal 7 

Etika Tenaga Kependidikan  dalam berorganisasi meliputi: 

a. melaksanakan tugas dan kewenangan sesuai 

ketentuan yang berlaku; 

b. menjaga informasiyang bersifat rahasia; 

c. melaksanakan setiap kebijakan kelembagaan  yang 

ditetapkan; 

d. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja 

organisasi; 

e. menjamin kerjasama secara kooperatif dengan unit 

kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian 

tujuan; 

f. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas; 

g. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata 

kerja; 

h. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif 

dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; 

i. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja; 

dan 

j. menghindarkan diri dari penyalahgunaan institusi 

untuk kepentingan pribadi. 
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  BAB VI 

ETIKA TERHADAP SESAMA TENAGA KEPENDIDIKAN DAN 

SIVITAS AKADEMIKA 

 

Bagian Kesatu 

Etika Terhadap Sesama Tenaga Kependidikan 

 

Pasal 8 

Etika Tenaga Kependidikan  terhadap sesama Tenaga 

Kependidikan, meliputi: 

a. menghormati sesama warga Universitas tanpa 

membedakan agama kepercayaan, suku, ras, status 

sosial, jenis kelamin, dan kaum disabilitas; 

b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan; 

c. saling menghormati antara teman sejawat baik secara 

vertikal maupun horizontaldalam suatu unit kerja; 

d. menghargai perbedaan pendapat; 

e. menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama 

pegawai: 

f. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif 

sesama pegawai; dan 

g. menjaga dan menjalin rasa solidaritas. 

 

  Bagian Kedua 

Etika Tenaga Kependidikan Terhadap Mahasiswa 

 

Pasal 9 

Etika Tenaga Kependidikan terhadap mahasiswa meliputi: 

a. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas 

pelayanan mahasiswa; 

b. menghindarkan diri dari 

tindakanmenyalahgunakan/memanfaatkan 

mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, 

atau golongan; 

c. memberikan pelayanan  dengan empati, santun, tanpa 

pamrih dan tanpa unsur pemaksaan; 
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d. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka 

dan adil serta tidak diskriminatif; 

e. tanggap terhadap keadaan mahasiswa; 

f. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi 

yang tidak benar kepada mahasiswa; 

g. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan; 

h. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok 

maupun golongan; 

i. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas 

pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan para 

mahasiswa; 

j. menjaga sikap sesuai dengan budaya bangsa; dan 

k. selalu berusaha untuk menjadi teladan bagi 

mahasiswa. 

 

  Bagian Ketiga 

Etika Tenaga Kependidikan Terhadap Dosen 

 

Pasal 10 

Etika Tenaga Kependidikan terhadap dosen meliputi: 

a. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas layanan 

dosen, 

b. memberikan pelayanan  dengan santun tanpa pamrih 

dan tanpa unsur pemaksaan; 

c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, 

dan adil serta tidak diskriminatif; 

d. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi 

yang tidak benar kepada dosen; 

e. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan; 

dan 

f. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok 

maupun golongan. 
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  BAB VII 

ETIKA TERHADAP DIRI SENDIRI 

 

Pasal 11 

Etika  Tenaga Kependidikan terhadap diri sendiri meliputi: 

a. jujur dan terbuka serta memberikan informasi yang 

benar; 

b. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan; 

c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok 

maupun golongan; 

d. berinisiatif untuk menjagasikap dan meningkatkan 

kualitas pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan; 

e. memiliki daya juang yang tinggi; 

f. memelihara kesehatan jasmani dan rohani; 

g. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; dan 

h. berpenampilan sederhana, rapi, dan sopan sesuai 

norma yang berlaku. 

 

  BAB VIII 

LARANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN 

 

Pasal  12 

Dalam menjalankan tugas dan kewajiban, tenaga 

kependidikan dilarang :  

a. meninggalkan tugas kedinasan dan/atau kewajiban 

sebagai tenaga kependidikan tanpa alasan yang sah;  

b. tidak menghormati sivitas akademika, atasan, teman 

sejawat, dan orang lain baik di dalam maupun di luar 

Unud; 

c. menggunakan bahasa yang mengabaikan etika dan 

sopan santun dalam berkomunikasi atau berekspresi 

baik secara lisan maupun tulisan;  

d. menggunakan pakaian yang tidak sopan yang 

mengabaikan etika berpakaian; 

e. berperilaku tidak baik, tidak jujur, tidak ramah, dan 

malas dalam melaksanakan tugas;  
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f. berperilaku tidak baik untuk tujuan menguntungkan 

diri sendiri dan merugikan orang lain dan Unud; dan 

g. melakukan perbuatan yang dapat menurunkan derajat 

dan martabat tenaga kependidikan serta nama baik 

Unud.  

 

  BAB IX 

DEWAN KEHORMATAN ETIK 

 

Pasal 13 

(1) Rektor dengan persetujuan Senat Universitas 

membentuk Dewan Kehormatan Etik. 

(2)   Dewan Kehormatan Etik terdiri atas: 

a. ketua merangkap anggota; 

b. sekretaris merangkap anggota; dan 

c. anggota. 

 

  Pasal 14 

Dewan Kehormatan Etik  bertugas: 

a. memeriksa tenaga kependidikan yang disangka 

melakukan pelanggaran Kode Etik; 

b. meminta keterangan dari pihak lain dan/atau pejabat 

lain yang dipandang perlu;  

c. mendengarkan pembelaan diri dari tenaga 

kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran 

Kode Etik;  

d. menyusun laporan hasil pemeriksaan pelanggaran 

kode etik yang dituangkan dalam Laporan  Hasil 

Pemeriksaan; dan 

e. memberikan rekomendasi kepada Rektor dan/atau 

pejabat lain yang berwenang dalam hal pemberian 

sanksi. 
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  BAB X 

PELANGGARAN KODE ETIK 

 

Pasal 15 

(1) Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran 

Kode Etik diproses dan dijatuhi sanksi disiplin . 

(2) Tenaga Kependidikan yang diduga  dan disangka 

melakukan pelanggaran kode etik wajib memenuhi 

panggilan Dewan Kehormatan Etik.  

(3) Tenaga Kependidikan yang diperiksa oleh Dewan 

KehormatanEtik berhak mendapatkan kesempatan 

untuk memberikan pembelaan diri atas pelanggaran 

Kode Etik yang diduga dan disangkakan.  

 

  BAB XI 

PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK 

 

Bagian Kesatu 

Pejabat yang Berwenang Memberikan Sanksi 

 

Pasal 16 

Pejabat yang berwenang dalam memberikan sanksi adalah 

Rektor sesuai kewenangan berdasarkan perundangan-

undangan yang berlaku. 

 

  Bagian Kedua 

Pelaporan dan Pemeriksaan 

 

Pasal 17 

(1) Setiap orang dapat melaporkan kepada Rektor 

dan/atau melalui Dekan, apabila telah terjadi 

pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan. 

(2) Dekan meneruskan laporan ke Rektor mengenai 

laporan pelanggaran Kode Etika Tenaga Kependidikan. 
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(3) Rektor melalui Dewan Kehormatan Etik  melakukan 

pemeriksaan terhadap tindakan pelanggaran Kode Etik 

Tenaga Kependidikan. 

(4) Setiap pemeriksaan pelanggaran Kode Etik Tenaga 

Kependidikan dilakukan secara tertutup. 

(5) Rektor menetapkan Keputusan Rektor tentang sanksi 

disiplin atas pelanggaran Kode Etik Tenaga 

Kependidikan dengan memperhatikan hasil 

pemeriksaan dari Dewan Kehormatan Etik. 

 

  Bagian Ketiga 

Sanksi Disiplin 

 

Pasal 18 

(1) Setiap Tenaga Kependidikan yang melakukan 

pelanggaran terhadap larangan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 15 ayat (1) 

dikenakan sanksi disiplin. 

(2) Sanksi disiplin berupa: 

a. peringatan; 

b. teguran; dan 

c. perbaikan, pencabutan, pembatalan penerbitan 

keputusan, dan/atau pengembalian pembayaran 

sesuai dengan peraturan perundangan undangan 

yang berlaku. 
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BAB XII 

PENUTUP 

 

Pasal 19 

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal 

ditetapkan. 

 

Ditetapkan di Jimbaran 

pada tanggal 3 Juli 2018 

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA, 

 

TTD 

 

A.A.RAKA SUDEWI 

NIP 195902151985102001 
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