KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JAMBI
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PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI
NOMOR 06 TAHUN 2016
TENTANG
KODE ETIK DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN MAHASISWA UNIVERSITAS
JAMBI
REKTOR UNVERSITAS JAMBI,
Menimbang

:

Mengingat

:

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan proses pembelajaran
dan pelaksanaan seluruh aktivitas kemahasiswaan yang
transparan, responsif, dan dapat dipertanggungjawabkan,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, diperlukan suatu standar perilaku sebagai
dasar bersikap dan bertindak bagi dosen, tenaga
kependidikan dan mahasiswa Universitas Jambi;
b. bahwa segala kegiatan akademik dan non akademik akan
dapat berjalan dengan baik dan lancar apabila terdapat
komitmen dari seluruh sivitas akademika, untuk bersikap
dan bertindak sesuai dengan hak dan kewajibannya masingmasing, dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan
Universitas Jambi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di
atas, perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Kode Etik
Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa Universitas
Jambi;
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaran
Pendidikan
Tinggi
dan
Pengelolaan
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor
16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden RI Nomor 148 Tahun 1966 tentang
Pengesahan Pendirian Universitas Negeri Telanaipura yang
diberi nama Universitas Jambi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 19
Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas
Jambi;
7. Peraturan ........

7.

Peraturan Menteri Riset, Telmologi dan kndidikan Tinggi R.l
Nomor 44 Tahun 2Ol5 tentang Standar Nasional Fendidikan
Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor l9S2);
8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 33/pMK.O2l2Ol6
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Angaran 2Ol7;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan pendidikan Tinggi
Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Kementerian Riset, Teknolog dan pendidikan
Tinggi fBerita Negara RI Tahun 20lS Nomor 2Og2)
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 154/0/2004
tentang Statuta Universitas Jambi;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologt dan pendidikan Tinggi
Nomor 03/M/KPT.KP/2016 tangcal 25 Januari tahun 2016
tentang Pemberhentian dan Fengangkatan Relctor Universitas
Jambi;
MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN REKTOR TENTANG KODE ETIK DOSEN, TENAGA
KEPENDIDIKAN DAN MAHASISWA UNIVERSITAS JAMBI.

BAB

I

PEITGERflAJT

Paral

(1)

I'UUT

I

Kode Etik addah pedoman sikap tingkah laku, dan perbuatan yang harus

dilaksanakan oleh setiap dosen, mahasiswa dan tenege kependidikan
Universitas Jambi.

(2)

Kode Etik

ini mempunyai tujuan untuk mengangkat harkat dan martabat

serta menjamin hak dan kewajiban dosen, mahasiswa dan

tenaga

kependidikan.

(3) Dosen

Dosen Universitas Jambi yang merupakan pendidik
profesional dan ilmur*an denga.n tugas utama mentransformasikan,
mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi,
dan
adalah

seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepa.da Masyarakat.

(4) Kedudukan dosen sebagai tenag' profesionar berfrrngsi

untuk

meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai fasilitator pembelqlaran,
pengembang ilmu pengetahuan, teknotogi, dan seni, serta pengabdi
kepa.da

(6)

pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, rnelakukan
tugas tambahan, serta mel,akukan pengabdian kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaan tugas fakulas/universitas dan kehidupan schari-hari,
setiap dosen w4lib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bemegara,
berorganisasi, berurasyarakat, sesarna dosen dan pegawai, mahasiswa serta
terhadap diri sendiri.

(7)

(8)

Tenaga kependidikan adalah karyawan yang bertugas sebagai tenaga
administrasi dan pelayanan akademik, petugas perpustakaan dan laboran
di lingkungan Universitas Jambi.
Mahasiswa adalah peserta didik yarlg terdaftar dan belajar pada universitas
Jernbi.

BAB

II

Ef,ITA IX)SET

PuaI 2

ttllr Untm l)olcn
(l) Menjamin kedasama secara kooperatif dengan unit kerja Iain yang terkait
(2)

dalam rangka pencapaian tujuan fakultas dan atau universitas.
Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas.

(3)

Patuh dan taat terhadap standar operasionar, tata kerja dan berorientasi
pada upaya peningkatan kualitas kerja.

(4)

Mengembangkan pemikiran secara kreatif
peningkatan kinerja organisasi.

(5)

Menghindarkan

(6)

kepentingaa pribadi, kelompok maupun golongan.
Memberikan pelayanan dengan empa.ti, hormat dan santun, tanpa pamrih,
dan tanpa unsur pernaksaan.

(7)

diri dari penyalahgunaan inetitusi

rangka

universitas untuk

Memberikan pelayanan secara cepat, tepa.t, terbuka, dan
diskriminatif.

(E) Tanggap terhadap keadaan

(9)

dan inovatif dalam

ad

serta tidak

lingkungan serta berorientasi

kepa.da

peningkatan kesejahteraan masyarakat rtelem melaksanakan tugas.
Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar.

(10) Bertindak dengan pe.nuh kesungguhan dan ketulusan.
(l l) Berinisiatif untuk meningkatlan kualitas pengetahuan,

keterampilan dan sikap.

kemampuan,

(la) saling menghargai antara teman sejawat baik secara vertikal rnaupun
horizontal dalam suatu unit kerl'a, instansi rnaupun antar instansi.
(15) Menghargai perbedaan pendapet.
(16) Munjunjung tinggi harkat martabat sesama dosen.
(17) Menjaga dan menjarin keda sama yang kooperatif sesama
doeen.
BAB

In
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Dosen wajib, dengan sungguh-sungguh dan penuh

(l)
12)

rlrccr

tanggungiawab

mencurahkan lsnaga dan waktunya untuk pengajaran yang
berkuatitas.

Dosen wqiib mengajar dengan penuh dedikasi,

jujur, disiplin

dan

bertanggungjawab.

(3)

Memperlakukan mahasiswa sebagai manusia dewasa.

(41

Dosen

memperlakukan mahasiswa secara salra, tanpa memandang
status eosial,
agama dan ras mahasiswa.
Berkewajiban untuk merencanakan materi kuliah dan penugasan

kepa.da

mahasisn'a nerta aturan bagi mahasiswa yang mengikuti
kuliahnya
sebelum kuliah semester tertentu di mulai. Ferencanaan
tersebut
dituangkan ke rratam Silabus yang dibagikan kepada mahasiswa
saat
pa.da

(5)

tatap muka di minggu pertama scmest€r tertentu.
Mengevaluasi pekerjaan mahasiswa (ujian dan tugas)

secara objektif dan

konsisten sesuai dengan aturan yang berlaku, scrta mencerminkan
komitmen pada Silabus

(6)

Tidak merokok pada saat tatap muka daram ruang kelas
maupun dalam
rualg kantor.

(71

Terbuka untuk menerima pertanysan mengenai pelajaran yang
diasuhnya
dan bersedia menolong bagi mahasiswa yang mengajukan pertanyaan
di
kelas maupun ditempa.t lain.

(8)

Terbuka terhadap perbedaan pendapa.t dengan mahasiswa,
mengingat ilmu
pengetahuan senantiasa berubah dan berkembang.

(9)

Menyediakan waktu konsurtasi bagi mahasiswa di luar
waktu tatap muka
terjadwal di kelas. Di ruar waktu yang telah disediar€n, pertemuan
antara
dosen dengan mahasiswa dilaksanakan terlebih dahulu
dengan pembuatan
JanJl.

{10}

Senantiasa melakukan up dating materi kuliah dan
sumber acuan yang
dipakai dalam pemberian kuliah di kelas.

(ll)

Berintegrita8 tinggi dalam mengevaluasi hasil pekerjaan ujian dan bentuk
penugasan lain dalam memenuhi komitmen seperti yang telah
disusun
pa.da sil,abus.

1l2l

Berkewajiban membuat soat ujian dan memberikan soal ujian
kepada
panitia ujian sebelum pelaksanaan ujian berlangsung.

(13)

Menjadi panutan bagi mahasiswa sebagai figur yang memiliki kepedurian
tinggi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, lingkungan, dan
kesehatan.

(14) Dosen wqiib

mengernbangkan dan merangsang pemikiran kreatif
dan
inovatif mahasiswa.

(1s)

Dosen wajib berorientasi pada upa,ya peningkatan kualitas
mahasisilra.

(16)

Dosen wajib berinisiatif untuk meningkatkan kuaritas pengetahuan,

kemampuan, keterampilan dan sikap para mahasiswa
(171 Dosen wajib menghindarkan diri
dari penyarahgunaan mahasiswa untuk
kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.

(18) Dosen wajib memberikan pendidikan dan pengajaran
dengan

empa.ti,

santun, tanpa pamrih (uangl dan tanpa unsur pemaksaan.
Perel 4
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(1)

(21

(st
(4)

(s)

x$yrrrt t

Dosen *'ajib be{uang keras untuk melakukan
dan meningkatkan kualitas
penelitiann-vasebagai wujud dari Tri Dharma perguruan
Tinggi-

Dosen wajib memelihara kemampuan dan kemajuan
akademik daram
disiplin ilmu masing-masing sehingga mereka dapat terus
mengikuti arah
perkembangan ilmu dan teknologi.
Dosen wajib merakukan peneritian dengan mematuhi
kode etik penelitian.
Dosen wajib me,akukan pengabdian pa.da masyarakat
deagan mematuhi
kode etik pengabdian pada masyarakat.
Dosen hanya mempubtikasikan hasir karya penelitian
dan atau pengabdian

kepada masyarakat yang sejauh kesadarannya merupakan
karya yang
orisinil seutuhnya.
(6)

(7t

(8)

Dalam mempublikasikan karya penelitian dan pengaMian
kepada

maayarakat, dosen harus mencantumkan nama penulir
atau pihak lain
sesuai kontribusinya dalam pernikiran, dan penyusunan
karya ilmiah.
Dosen harus beraikap tranaparan daram setiap pubrikasi
baik
menyangkut karya scndiri atau kaqra pihak lain.
'miah,
Dosen tidak diperbolehkan mempublikasikan karya
yang sama bemlang_
ulang, baik secara utuh, parsial maupun dalam
bentuk modifikasi tanpa.
transpa.ransi yang seharusnya dilakukan sesuai dengan
norma ekedemis.

(9)

Doscn senantiasa berusaha nrenghasilkan

karya rniah dengan kualitas

yang dapat dipertanggungiawabkan.

(1ol

Dosen wajib menjunjung tinggi kebenaran dan kqjujuran ilmiah serta
menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar norrna masyarakat
ilmiah seperti plagrat, penjiplakan, pemalsuan data dan sebagainya.

(ll) Dosen wajib menciptakan dan mempromosikan kesatuan dan ikut
berperan serta dalam pengembangan kolektif universitas.

Paral 5

Ettlr doon drhs ponbryutrn llrtlhcl

(l)
(21

Berusaha memberikan kontribusi nyata daram berbagai kegiatan yang
memberikan dampak bagi pengembangan kualitas institusi.
Berpikir dan bertindak positif atas berbagai program, inisiatif, perubahan
yang ditetapkan institusi rsgi peningkatan kualitas.
Paral 6

Etile Ilorcn

(l)

(21

drrrr+r

pglgurrn

rU

LlryLungen Eeapur

Dosen berkewajiban menghormati/mearghargai sesama sivitas
akademika,

bertindak dan berkomunikasi dalam tata karma yang santun,
baik yang
ditetapkan secara tertulis/eksplisit, maupun yang tidak tertulis.
Dosen harus membangun sopan santun pergaulan dengan
sesama sivitas

akademika, diantaranya dengan membiasakan memberikan salam
perjumpaan.

(3)

Menggunakan kata pancgil/sapaan dengan kata ganti diri yang
santun dan
forma,. Ihta sapaan dan ganti diri yang bersifat non formar hendalmya

digunakan dalam lingkungan yang terbatas.

Prr.l 7
Ettle Doen drtrn Bcrlltrfia

(l)

Palaian dosen harus disesuaikan dengan peran yang disandangnya

(21

sebagai tenaga pendidik dan sumber teladan bagi mahasi$ra.
Pakaian dosen adalah pakaian formar yang mencerminkan

citra profesional

dan terhormat.

(3)

Selama bertuga.s, dosen harue senantiasa menjaga kebersihan
dan
kerapihan pat<aiannya.

BAB IV

Etlh TG..!r f,cpcndldllra

hdt
Ettlr llaur ?onr3r Ecpcndldltr-

(l)

Bekerja dengan tekun, dieiplin, loyar dan mantaati peraturan/kebtiekan
U niversitas, Fakultas dan Ataean.

(2t

selalu berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang
harus dimiliki guna menunjang tugasnya sebagai lsnogo kependidikan.

(3)

Bersikap terbuka terhadap perkembangan dan peduli terhadap tingkungan.
Selalu bemsaha meningkatlan semangat dalam menyelesaikan masalah-

l4l

masalah yang dihadapi, bersikap proaktif, serta efektif dalam
meman faatkan waktu.
(s)

Selalu menjaga kesehatan dan kebugaran jasrnaninya, agar selalu
bersemangat dalam melaksan akan tugas.

(1)

PrrI 9
Etlte ?carge tclnadldtlto drho lchfaarlrl 1tgrr
Tugas utama lsnega kependidikan adalah melaksanakan kegiatan yang

berkaitan dengan berbagai pelayanan dalam mendukung kegiatan
akademik.

12l. Memiliki komitrnen tinggi dan disiprin terhadap waktu,

serta memberi

pemberitahuan apa.bila terjadi perubahan janji.

(3)
(4)
(5)

Memberikan pelayanan sebaik-bailcnya kepada semua pihak
dengan
mempertimbangkan tingkat kepentingannya, serta tanpa. membedakan
status sosial, agama, ras, dan pandangan politik pihak yang dilayani.

senantiasa menjaga kebersihan dan kerapihan meja serta ruangan
kerjanya, serta peduli terhadap keindahan linglungan kerjanya.
Senanriasa berusaha meningkatkan mutu pelaksanaan tugas.

Pr..I lO
Etllr Tcae3r Ecpoadrdltra ddra pc4rnrea ru LrryLuaju t(rnpru
(1) Selalu menjqg? sikap, menghormati/menghargai seaama tenaga

(21
(3)

kependidikan dan sivitas akademika lainnya.
Membangun sopan r.ntun, pergauran dengan sesama tenaga kependidikan
dan sivitas akademika rainnya, diantamnya dengan membiasalqn
memberi
.alam perjumpaan.
Menggunakan kata panggir/sapaan dan kata ganti diri yang
santun dan
formal, kepa.da dosen, mahasiswa dan tenrga kependidikan lainnya.
Kata

sapaan dan ganti diri yang bersifat non formal hendalmya digunakan
dalam lingkungan yang terbatas.
Paral
(1)

(2)

11

Etlle Tca4e Ecpcndtdttu drhrrr Bcrprfrhn
Pakaian tenaga kependidikan harus disesuaikan dengan peran
yang
disandang oleh tenaga kependidikan pada saat melaksanakan
tugas.
Pakaian tenaga kependidikan di ruang kantor adalah pakaian
formal untuk
mencerminkan citra professional dan terhormat. pakaian
tenege

kependidikan yang bekerja

di

lapangan disesuaikan

dergan kondisi

Iapa.ngan tempat bertugas.
(3)

Selama bertugas, ten'ga kependidikan harus senantiasa
menjaga
kebersihan dan kerapihan pakaiannya.

Pasl
(1)

(2)

12

Ett&r Tcargr Ecpcndlrtlcn drha pcnDraguara Inrttturt
Berusaha memberikan kontribusi ntata rralsm
berbagai kegiatan yang
memberikan dampak bagi pengernbangan kualitas
institusi
Berpikir dan bertindak positif atas berbagai program,
inisiatif, perubahan
yang ditetapkan institusi bag peninSkatan
kualitas.

v
Ettle fehulrle
aAa

Prrl lo
Etlte Urun r-hedm
(1)

(2t

(sl

(4)

(s)
(6)

(l)

Merjunjung tinggi nama dan nilai-nilai luhur Universitas
Jambi.
selalu berusaha eekuatn-va untuk dapat menyelesaikan
studi dargan ccpat

dengan hasil yang eebaik-bailmya_
Saling menghormati kepada dosen, kaqrawan, sesama
mahasisnra, dan juga
kepa.da masyarakat pada umumnya.
Siap saling membantu sesarla mahasiswa dalam
hal yang positif.
Mengikuti kegiatan tatap muka di kelas secara disiptin.
Berusaha memenuhi komitmen waktu dan mernberi
pemberitahuan apabil;a
te{adi perubahan janji.

Pr.rl 14
EUtr r-$-t r drlrn Srrprlrira
Mahasiswa harus selalu berpakaian yang
sopansehingga merrcenninrcan
sikap insan yang terpelajar.

(2t

Bagi wanita harus memperlihatkan w4iahnya (tidak mengenakan cadar,
burkah dan sejenisnyal.

(3)

Bagi pria tidak mengenakan anting baik di telinga maupun di tempat rain.
Bagi mahasiswa wajib mengrnakan pakaian yang rapi dan sopan (wanita:

(4t

pakaian kuliah/kerja yang sopan dan terlihat wajahnya, memakai rok
dengan sopan, tidak memakai cadar atau sejenisnya, laki-raki: pakaian
sopa.n, celana kerja {bukan;eansf , berdasi atau batik}.
(s)

Pakaian resmi mahasiswa di dalam/ di luar karnpus adalah pakaian seperti
ketentuan di atas, ditambah dengan jaket almamater.

(6)

Mahasiswa harus

senantiasa menjaga. kebersihan

dan

kerapihan

pakaiannya.

Prld
(1)

Senantiasa

16

Bttlr Ithr-t.r,r drlea pcrjruha
menjaga kesantunan dan sikap saling merrghormati
t

menghargai kepa.da dosen, tenog" kependidikan dan sesama mahasiswa.
(2)

Menggunakan bahasa perpulan yang mencerminkan sikap saling
menghargai.

(3)

Melakukan pergaulan secara wajar dengan menghormati nilai-nilai
agama,
kesusilaan, dan kesopanan.
BAB VI

xElwa'raAr DAr HAr( rx)!lEr' TETAGA

xnrzrororrer DAr uArrAalsvA

Prrd f6

f,crrJftla

{l)

Doecrr
setia dan taat *penuhnya kepada pgncasire, undang-undang Dasar
194s,
Negara, dan kmerintah.

{21

Mengutamakan kepe'ntingan Nqgara di atas kepentingan golongan
atau diri

sendiri, serta menghindarkan sqala sesuatu yang dapat mendesak
kepentingan Negara oleh kepentingan golongan, diri rndiri, atau pihak
lain.

(3)

Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat bangsa, netara, universitas
dan fakultas.

(41

Menyimpan rahasia Universitae, fakultas dan atau rahasia jabatan
dengan
sebaik-baiknya.

(5)

Memperhatikan dan mel,aksanakan eegala ketentuan universitas
dan
fakultas, baik yang langsung menyangkut tugae universitas, I:akultas,
maupun yaag berlaku $cara umum.

(6)

Mehksana

rakurtas dengan
ebaik- baiknrra dan
*ff
;?"Jil:Ilfidan
(z) Bekeq.a au.r*r, u,,l*ll:^=*aran' dan tangungiawab.
dan bersem*;;
Nq,ra, ;fl
;;*o kepentinsan
fi
:Ifr:*t'
(8,
dengan

Memelihara

kesatuan

pl

o*

*

meningkat&an keu
di

Universitas#a#'

Sug.o .ufr'*n
kePada ates'nnt
d"p"t auahrrkan

kekompakan' pen.tuan'
dan

;il;;l#H;:ff
*
*,*",HH
(lo)

LlI

"H;:

rt'ama:nar' keuangnn,
dan matcriir.

Mentaati ketenfuan
ntuan jan
,"-, kerja.
,-*l*'"
(rt.l Menciptakan
(l2l Menggunalcardan memelihara suasana kerla yang bailc
barang-barang
fakultas
milik univeritas

o.r*"orolTffi

(I3)

Memberikan

(t4t

;H[t:]I.!fr
n

bersikaP tegas'
tetapi

balrahannya.

(ls)
(16)

Mernbimbing

Menjadi o"r,

junior.
(17)

,,,,

terhadap

meh&s

Mendorong dose junior
n
untuk menrngka

sempatan kepada

"l]*

Mentaati ketentu

terhadap doeen

prestasi kerianva'

r junior untuk

mengembangkan

***J;;itrtr#Tff;:i.:T,**,,,
santun terhadap

***r.

;;-*]}'

dan

perpajakan.
bertineilrah laku
sopen

"***a,asan

varganegara yang

-

baik

aalam

Me4iadi teladan
s(

^r**iffi'P
Haku.

war8anqrara ysng
baik dahm raasyaraket.
:rafuiEn

perundang-undang'n

yang

(24) Mentaati perintah
(25) Memperhatikan

I

dan pernaturan kedinasan

dari atasan rang
berwenang.

,j****t'rt'"saikan

dengan
yang diterima
o,urr*t
pnai pelanggaran
di"iptirr.

(r )

adil dan b{iaksana
ur',,r! rQ

tugasnya'
or'*t
emtrerikan *ntn
*I*akan
teladan yant baik

*ffii;;"nT*;,?T,",i
(221
(23)

kcpada masvarakat

do.c, junior
irrninr",r_r__
<tatam

(lg) Meoberikan
karieraya.
(19)
(2o)

;ffi,,.#k-bairarva

dan atau

Pard 17
tlet Dolca

*w-baiknya

Elcrgabung dalam
organisasi profesi
atau keilmuan.

setiap laporan

(2)

Melakukan kegiatan akademik xsuai dengan Tri DharmaPerguruan finggi
secara bebas dan bertanggungiawab dengan mengingatnorma-norma
fts11s111siann, martabat ilmuwan,f;asilitas yang tersedia danperaturan yang

berlaku.
(3)

(4)
(5)
(6)

(7)
(8)

(e)

(

l0)

Menyumbang

karya ilmiah dan prestasi keg.a seguai dengan

peraturanperundangan yang berlaku.
Memperoleh pembinaan dari , Universitas dan Fakultas.
Memperoleh kesejahteraan yang layak.
Mendapatkan pe'lakuan dan kesempatan yang sama dengan dasen lainnya
tanpa diskriminatif.
Menggunakan fssilitas yatrg tersedia.
Menyampa.ikan saran, pendapat, dan keinginan menurut ketentuan yang
berlaku.

Menggunakankebebasan akademik dalam pengkajian dan/atau
pengembangan keilmuan, teknologi, dan rni, serta mcngembangkan
otonomi keilmuan yang sesuai dengan bidangnya.
Memperoleh penghargaan untuk mendorong dan meningkatlan prestasi
scrtauntuk memupuk kesetiaqn terhadap Universitas Jambi.
Paaal 18

fGr{lE
(t)
(2)
(3)
(4)

(J)

(6)
(7)
(8)

(9)

(10)

a

Tclrjr f,opcndldllea

Memahami tugas yang dibebanksn kepa.danya.
Memenuhi peraturan perundangan yang berlaku.

Menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik Universitas Jambi.
Berpakaian sopan dan rapi.
Bersikap dan bertingkah laku sopan sesuai dengan norma dan peraturarl
perundangan yang berlaku.
Memeliharakeserasian pergaulan dan kesehatan lingkungan.
Menjaga martabat sebagai warga dari keluarga besar Universitas
Jambi
Meminta izin kepa.da Dekanat fakultas dan atau universitas sebelum

melakukan kegiatan yang menyangkut Universitas Jarnbi di luar kampus
Mematuhi tata krama pergaulan dengan sesama sivitas akademika
Universitas Jambi
Menjaga keamanan dan ketentraman lingkung;an kampus

Prrt
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0)
(2)

Mempenoleh pembinaan dari , Universitas dan Fakultas.
Memperoleh keeejahteraan yang layak.

(3)

Mendapa.tkan perlakuan

(4)

kependidikan lainnya tanpa. diekriminatif.
Mmggunakan fasilitas yang ter*dia.

dan

kesempa.tan

yant sama dengan tene$

(5)

Menyampa.ikan saran, pendapa.t, dan keinginan menurut ketentuan yang
berlaku.

(6)

Memperoleh penglrargaan untuk mendorong dan meningkatt<an prettasi
sertauntuk memupuk kesetiaan terhadap Universitas Jambi.

Pr.d 2()
BcrrJlbta

(l)

lrrhr-lnr

Mahasiswa wajib metakukan registrasi administrasi dan akademik setiap
semester.

(2)

Mahasiswa wqiib melakukan bimbingan akademik dengan dosen

(3)

pembimbing akademik sebelum melakukan regietrasi akademik.
Mahasiswa wajib mengikuti pertemuan tatap muka di dalam ketas minimal
75o/o dari total jumlah pertemuan.

(4)
(5)
(6)

Mahasiswa wqiib mematuhi eemua peratuan yang berlaku
Universitas Jambi.

di lingkungan

Mahasiswa wajib menunjukkan lkrtu studi rerqp (KSr) dan Kartu
Mahasiswa (KTM) pada .aet mengikuti ujian tengah semester dan ujian
akhir semeste r.
Mahasiswa wajib melengkapi persl'aratan administraoi akademik dan
keuangan untuk kegiatan perkuliahan, praktikum, KKN, peneritian untuk
tugas akhir/ slcipsi, dan Wisuda

(7)

Mahasiswa wajib mengurus surat-surat perijinan untuk kegiatan KKN dan
penelitian untuk tugas akhirr/ shipsi.

(8)

Mahasiswa wajib untuk mcngikuti pernbekalan praktikum, ppl., dan KKN
yang diadakan di kampus.

(9)

Mahasiswa wajib melakukan bimbingan pa.da saat merrakukan kegiatan
KKN, PPL dan penelitian dalam rangka perryeresaian tugas akhir/skripsi.

(10)

Mahasiswa wajib menanggung pengantian semua kerusakan/kehilangan
alat dan bahan selama mengikuti kegiatan praktikum dan penelitian.

Pu.l 21
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(l)

Mahasiswa berhak mengikuti ujian akhir smester untuk $uatu matakuliah
setelah menghadiri perkuliahan rkurang-kurangnya 7s o/o &ri pertemuan
yang terjadwal pa.da suatu semester.

(2)

Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti ujian tengah semeater dan atau
ujian akhir semester berhak mendapat kesempa.tan untuk mengikuti ujian
susulan.

(3)

Mahasiswa yang telah melaksanakan semua tugas dan mengikuti semua
jenis ujian berhak mendapatkan nilai dari dosen.

(4)

Mahasiswa yang telah mengikuti pembekaLan ppl. dan KKN sesuai dengan

ketentuan yang berlakuberhak mengikuti dan mendapa.tkan nilai dari
kegiatan PPL dan KKN.
(5)

Mahasiswa berhak mclakukan perbaikan nilai.

(6)

Mahasiswa berhak menggunakankehbasan akademik untuk menuntut
dan mengkaji ilrnu p611gstahuan.

(7\

Mahasiswa berhak untuk memperoleh pengqjaran dan layanan akademik
yang sesuai dengan minat, bakat, kemampuan, dan kegemarannya.
Mahasiswa berhak untuk memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh

(8)

(e)

universitas dalam rangka kelancaran proses belajar.
Mahasiswa berhak mendapat bimbingan dari dosen daram penyelesaian
studi.

l0)

Mahasiswa berhsk untuk memperoreh layanan informasi yang berkaitan
dengan studinya.

(l l)

Mahasiswa berhak untuk memperoleh l;ayanan kesejahteraan sesuai
dengan peraturan yang berlaku.

(12'l

Mahasis*a berhak mengajukan permohonan untuk pindah ke perguruan
tinggi atau program studi tain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

(

l3)

Mahasiswa berhak untuk Ikut serta dalam kegiatan kemahasiswaan, baik
pada tingkat fakultas atau Universitas.

(

l4)

Mahasisr*a berhak untuk memperoleh pelayanan khusus jika menyandang
cacat.

(
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Pelanggaran oleh dosen dan tenaga kependidikan dapat berbentuk

(u

(21

:

Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat
Negara, bangsa dan Universitas Jambi.
Menyalahgunakan wewenangnya sebagai doscn, ten.g, kependidikan dan
atau pejabat universitas dan atau fakultas.

(3)

Merongrong kewibawaan pejabat dilingkunsan universitas etau fakultas
dalam menjalankan tuga.s dan jabatan.

(4)

Bertindak sewenang-wenang dan tidak adil baik terha&p bawahannya
rnaupun ssama pejabat.

(5)

Tanpa izin Universitas menjadi dosen atau bekerja untuk lembaga lain baik
di dalam rnaupun di luar Negara.

(6)

Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik
Universitas dan atau fakultas.

(71 Memiliki, menjual, membeli,

menggadaikan, menyewakan, atau
meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik
Negara dan atau Universitas dan atau fakultas 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 Negiara dan atau universitas dan
atau fakultas.

(9)

Melakukan tindal€n yang merugikan rekan kerja, bawahan, atau orang
lain di dalam lingkungan kerjanya.

(10) Membocorkan dan/atau mernanfaatkan rahasia Negara dan/atau
universitas yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan
pribadi, golongan, atau pihak lain.
(1 1)

Membocorkan soal ujian dan atau kunci jawabannya.

(r2l Melakukan pungutan tidak sah delam bentuk apa.pun

di

dalam

(13)

menjalankan tugasnya untuk kepentingan pribadi atau gotongan.
Menghalangi, mempersulit penyelengaraan kegiatan akademik dan non
akademik yang telah ditetapkan Universitas/Fakultas.

(14)

Mencampuri urusan administrasi pendidikan

dan lain-lain

tanpa

rtr-ewenang sah dari Universitas/Fakultas.

Melakukan pengotoran/pengrusakan, berbuat curang serta memalsukan
surat/ dokumen yang sah seperti nil,ai, ijazah maupun sertifikat dan
dokumen lain.
(16) Melakukan tindat<an kesusilaan baik datam sikap, perkataan, tulisan
maupun gambar.
(t7l Menggunakan secara tidak sah ruangan, bangunan, maupun sarana lain
milik Universitas Jambi tanpa izin.
(18) Memeras, berjudi,membawa, menyalahgunakan obat-obat terlarang di
(1s)

lingkungan dan di luar lingkungan l(anpus Universitas Jambi.
(1e)

Menyebarkan tulisan-tulisan
Pemerintah.

dan faham-faham yang terlarang

oleh

(20)

Mengadu domba dan menghasut €rntar civitas akademika

(21)

Bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk
mendapa.tkan pekerjaan atau pesanan dari universitas.
Melakukan pungutan ridak sah dalam bentuk apa pun juga dalam

(22t

melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak
lain

PrnI 23
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Pelanggaran oleh mahasi$ra dapat berbcntuk

:

(l)

Membuat kega.duhan yang mengganggu perkuliahan atau praktikum yang
sedang berlangsung.

l2l

Melakukan kecurangan dalam bidang akademik, administratif, dan
keuangan.

(3)
(4)

Merokok, makan, atau minum pa.da waktu mengikuti kuliah.
Membawa senjata tajam, melakukan perkelahian, metakukan pemcrasan,
melakukan pelecehan, sertameabentuk geng.

(5)

Mengotori etau mearcorct-coret mda, kursi, d8n ternbok; merusak dan
mencuri hak milildakul. ac/universitas/tempat praktik

(6)

Mengkonsumsi, mengedarkan, dan mc,nyalahgunakan obat-obat kera8,
narkotika dan obat-obatberbahaya, atau minum minuman keras.

(71

Melakukan hd-hai yang melanggar susila.
BAB
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24
Setiap dosen, tenoga kependidikan dan mahasisr.a Universitas Jambi yang
melanggar kode etik dikenai sanksi.

Pr$t 25

(1)
(21

Saald Pclanggrna llodc EtlL begt llorcn dtn Tcnege l(apcndldtlen
Dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran Kode Etik
dikenakan sanksi teguran dan tertulis.
Sanksi teguran terdiri dari

:

a. Teguran lisan
b. Teguran tertulis

(3)

Sanksi teguran lisan berupa:

a.

Penjelasan tentang pelanggaran kode etik yang telah dilakukan

