
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA SEMARANG

NOMOR : 002/PR/UPGRIS/I/2015
tentang

KODE ETIK DOSEN UNIVERSITAS PGRI SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA
SEMARANG :

Menimbang : a. bahwa dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan
dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan
dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat;

b. bahwa dalam  upaya membangun citra dosen Universitas
PGRI Semarang sebagai profesi yang berperilaku professional
dan terpercaya, maka perlu ditetapkan Kode Etik Dosen
Universitas PGRI Semarang dengan Peraturan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang  Pendidikan
Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  60
tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun
2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi;

5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PGRI;
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga YPLP PT

PGRI Semarang;
7. Surat Keputusan Pengurus YPLP PT PGRI Semarang nomor

: 055/PY/U/Kpts/3.1/YPLP PT PGRI/IV/2014 tanggal 30
April 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas PGRI
Semarang masa jabatan 2014-2018;

8. Statuta Universitas PGRI Semarang

Memperhatikan : Rapat Senat Universitas PGRI Semarang tanggal 11 November
2014

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG KODE ETIK DOSEN
UNIVERSITAS PGRI SEMARANG



MUKADIMAH

Universitas PGRI Semarang, didirikan oleh Persatuan Guru Republik Indonesia Jawa
Tengah, memiliki visi menjadi Perguruan Tinggi yang unggul dan berjatidiri. Dalam
rangka mewujudkan visi tersebut, Perguruan Tinggi ini melaksanakan tugas dan
fungsinya sebagai pusat penyelenggara dan pengembang IPTEKS untuk mewujudkan
masyarakat ilmiah yang bercita-cita luhur mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan,
mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui
catur dharma Universitas PGRI Semarang (pendidikan, penelitian, pengabdian kepada
masyarakat, dan peneladanan), dosen merupakan komponen penting yang menentukan
terselenggaranya catur dharma tersebut. Untuk itu diperlukan kode etik dosen sebagai
salah satu pedoman untuk menjamin pelayanan yang profesional dan bermatabat di
lingkungan Universitas PGRI Semarang.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Kode Etik Dosen ini yang dimaksud dengan:
1. Universitas adalah Universitas  PGRI Semarang;
2. Rektor adalah pimpinan tertinggi Universitas yang berwenang dan bertanggung

jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan Universitas;
3. Kode Etik Dosen adalah serangkaian norma etik yang memuat hak dan kewajiban

yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman berpikir,
bersikap, dan bertindak dalam aktivitas-aktivitas yang menuntut tanggung jawab
profesi;

4. Dewan Kehormatan Universitas merupakan organ Universitas yang secara
independen melaksanakan pemeriksaan atas pelanggaran Kode Etik Dosen dan
bertanggung jawab langsung kepada Rektor;

5. Perilaku moral diartikan sebagai perilaku yang sesuai dengan nilai – nilai dasar
yang dijunjung tinggi oleh masyarakat beradab. Nilai-nilai dasar moral itu antara
lain kemanusiaan, kebenaran, kejujuran, keadilan, sikap hormat dan tanggung
jawab;

6. Sivitas Akademika adalah masyarakat Universitas PGRI Semarang yang
melaksanakan kegiatan akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa;

7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama
mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan,
teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat;

8. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas PGRI
Semarang;

9. Karyawan  adalah pegawai Universitas yang mengabdikan diri dan diangkat atau
dipekerjakan  berdasarkan peraturan dan persyaratan yang berlaku untuk
menunjang penyelenggaraan Universitas dengan kualifikasi pustakawan, pranata
komputer, arsiparis, pranata kehumasan, pranata laboratorium, teknisi sumber
belajar, tenaga fungsional lainnya, dan tenaga administrasi.



BAB II
KODE ETIK DOSEN

Pasal 2
Etika dalam Profesi

1. Memiliki integritas moral sejalan dengan norma agama/kepercayaannya,
kesusilaan, dan sopan santun, serta peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

2. Menjaga dan menjunjung tinggi keluhuran profesinya sebagai dosen;
3. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sesuai dengan kaidah –

kaidah keilmuan;
4. Jujur mengungkap kebenaran yang dapat dipertanggungjawakan secara ilmiah;
5. Tidak meminta dan/atau menerima pemberian yang bersifat ilegal dan diduga

secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan profesi;
6. Menjalankan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi

keilmuan secara bertanggungjawab.

Pasal 3
Etika dalam Pendidikan dan Pembelajaran

1. Merencanakan dan melaksanakan perkuliahan secara profesional;
2. Memutakhirkan materi perkuliahan agar senantiasa sejalan dengan perkembangan

dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni di bidangnya masing-masing;
3. Memberikan pelayanan akademik yang optimal kepada mahasiswa dalam setiap

kegiatan akademik;
4. Melakukan penilaian pembelajaran secara profesional dan objektif;
5. Melindungi mahasiswa dari kondisi yang mengganggu atau melemahkan kegiatan

pembelajaran.
6. Menghargai pendapat mahasiswa;
7. Meningkatkan pemahaman tentang substansi keilmuannya.

Pasal 4
Etika dalam Penelitian dan Publikasi Karya Ilmiah

1. Melakukan penelitian secara profesional dan bertanggung jawab serta menjunjung
tinggi kaidah-kaidah penelitian yang benar;

2. Dalam melaksanakan penelitian dosen wajib mentaati kode etik peneliti;
3. Menghindari diri dari tindakan plagiarisme/otoplagiarisme.

Pasal 5
Etika dalam Pengabdian kepada Masyarakat

1. Melakukan pengabdian kepada masyarakat secara profesional dan bertanggung
jawab sesuai dengan kebutuhan masyarakat;

2. Melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan
keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat;

3. Dalam melaksanakan pengabdian dosen wajib mentaati kode etik pengabdi.



Pasal 6
Etika dalam Peneladanan

1. Memantaskan diri sebagai teladan dalam bersikap, bertindak, dan berperilaku
sesuai dengan norma yang berlaku;

2. Menjadi teladan dalam membangun etos kerja : disiplin, bertanggung jawab, kerja
keras, kreatif, dan inovatif;

3. Menjadi teladan dalam kesantunan berbusana, berkomunikasi, dan bergaul.

Pasal 7
Etika Kepada Lembaga

1. Menjaga martabat dan nama baik Universitas;
2. Mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di Universitas;
3. Mematuhi setiap kebijakan Universitas;
4. Memiliki rasa handarbeni, hangrungkebi, mulat sarira hangrasawani.

Pasal 8
Etika Kepada Sesama Dosen

1. Menjaga nama baik, harkat dan maratabat sesama dosen;
2. Saling menghargai, menghormati, dan sopan didalam pergaulan sesama dosen;
3. Bersikap terbuka dan jujur dalam menyampaikan saran dan pendapat, serta berjiwa

besar dalam menerima masukan guna menumbuhkan kebersamaan dalam bekerja
dan berkarya sesuai dengan potensi dan fungsi masing-masing dosen;

4. Menghormati aspek senioritas, tanpa mengurangi hak dan kewajiban masing-
masing;

5. Memperlakukan sejawat secara adil.

Pasal 9
Etika kepada Karyawan

1. Memelihara rasa kekeluargaan serta mencegah hal-hal yang dapat mengganggu
martabat masing-masing;

2. Bersikap terbuka dan sanggup menempatkan diri sesuai dengan hirarki jabatan;
3. Bersikap toleran dalam menyelesaikan masalah atau setiap persoalan yang timbul

atas dasar kooperatif, edukatif dan musyawarah mufakat demi kepentingan
bersama;

4. Memperlakukan karyawan, sebagai rekan kerja dengan hak dan kewajiban
menurut tanggungjawabnya masing-masing;

5. Menghormati segala kewenangan karyawan yang menjalankan fungsinya sebagai
pejabat struktural di lingkungan Universitas.

Pasal 10
Etika kepada Mahasiswa

1. Memberikan bimbingan yang konstruktif agar mahasiswa dapat menerima dan
menerapkan pengetahuan yang diperolehnya secara lebih baik;



2. Mengedepankan kepentingan terbaik bagi mahasiswa dan tidak dipengaruhi oleh
pertimbangan untuk mencari keuntungan pribadi;

3. Bersikap adil dan tidak pilih kasih, sehingga semua mahasiswa mendapat
kesempatan pelayanan yang sama untuk berkompetisi secara sehat dalam
memperoleh pengetahuan dan penilaian tertinggi;

4. Membina hubungan baik dengan mahasiswa serta menjaga batas-batas hubungan
kesusilaan secara baik dan wajar dengan mahasiswa;

5. Menjaga informasi bersifat pribadi (privacy) yang disampaikan oleh mahasiswa
agar tidak disebarkan kepada pihak lain;

6. Menghargai mahasiswa secara personal dan sebagai mitra intelektual.

Pasal 11
Etika kepada Masyarakat

1. Menghindari tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma yang berlaku di
masyarakat;

2. Membina hubungan baik dengan masyarakat sekitar.

BAB III
SANKSI
Pasal 12

1. Pelanggaran terhadap Kode Etik Dosen dikenakan sanksi moral dan sanksi lainnya
sesuai dengan peraturan yang ditetapkan Universitas atau peraturan dan
perundang-undangan lainnya yang berlaku;

2. Seorang dosen yang disangka melakukan pelanggaran terhadap kode etik
mempunyai hak membela diri sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV
DEWAN KEHORMATAN UNIVERSITAS

Pasal 13

1. Untuk mengawasi ditaatinya Kode Etik Dosen dibentuk Dewan Kehormatan
Universitas;

2. Susunan dan Keanggotaan Dewan Kehormatan Universitas diputuskan oleh Rektor
atas pertimbangan Senat Universitas untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat
diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan;

3. Dewan Kehormatan Universitas berwenang untuk menerima,memproses, dan
memutuskan pengaduan pelanggaran Kode Etik Dosen.



BAB V
PENUTUP

Pasal 14

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian;
2. Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila

dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana
mestinya;

3. Agar setiap dosen Universitas PGRI Semarang mengetahuinya, memerintahkan
Peraturan Rektor Kode Etik Dosen ini dipublikasikan di lingkungan Universitas
PGRI Semarang.

Di tetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 2 Januari 2015
Rektor,

Dr. Muhdi, S.H., M.Hum.
NPP 896201055

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Ketua Pengurus PGRI Provinsi Jawa Tengah
2. Ketua YPLP PT PGRI Semarang
3. Wakil Rektor
4. Direktur Program Pascasarjana
5. Ketua Lembaga
6. Kepala Badan
7. Kepala UPT
8. Kepala Biro
9. Ketua Pengurus Ikatan Alumni Universitas PGRI Semarang

di lingkungan Universitas PGRI Semarang


