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PENDAHULUAN 

 

 Dalam rangka penyelenggaraan berbagai kegiatan akademika Universitas Tribuana 

Kalabahi maka dipandang perlu disusun pedoman/kode etik kemahasiswaan untuk dapat 

dipedomani oleh mahasiswa yang merupakan bagian dari civitas akademika. 

 Penyusunan Kode Etik Kemahasiswaan Universitas Tribuana Kalabahi merupakan 

bagian dari serangkaian tindakan transformasi yang dinilai relevan dengan visi, misi dan 

tujuan Universitas Tribuana Kalabahi dengan tetap memperhatikan berbagai regulasi yang 

berlaku.  

Kode Etik Kemahasiswaan ini memuat hal-hal yang berhubungan dengan perilaku, 

norma, hak dan kewajiban, pelanggaran dan juga sanksi yang akan dikenakan kepada 

mahasiswa dalam menjalankan aktivitasnya agar dapat menunjang terbentuknya iklim 

akademik yang kondusif  berbasis pada etika dari mahasiswa Universitas Tirbuana Kalabahi. 

Harapan kami kiranya Kode Etik Kemahasiswaan ini dapat ditaati oleh seluruh 

mahasiswa Universitas Tribuana Kalabahi. 

 

 Kalabahi, 1 Juli 2017 

              Rektor, 

 

 

 

Alvonso F. Gorang, S.Sos., M.M. 

NIDN. 0815087801 
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PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TRIBUANA KALABAHI 

NOMOR : 22/SK/UNTRIB/ 2017 

 
TENTANG 

 

PENETAPAN KODE ETIK KEMAHASISWAAN 

UNIVERSITAS TRIBUANA KALABAHI 

 
 

REKTOR UNIVERSITAS TRIBUANA KALABAHI, 

Menimbang: a. Bahwa dengan adanya keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 

120/D/O/2007 tanggal 1 Agustus 2007 maka Universitas Tribuana Kalabahi 

diperkenankan menyelenggarakan Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 

 b. Bahwa penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Universitas Tribuana Kalabahi 

perlu diselenggarakan secara tertib, teratur, dan terukur yang mengacu pada 

regulasi secara nasional, maka diperlukan suatu pedoman yang mengatur 

kehidupan akademik seluruh mahasiswa Universitas Tribuana Kalabahi. 

 c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada butir, (a), 

dan (b)  tersebut,  perlu  ditetapkan Keputusan  Rektor  tentang Kode Etik 

Kemahasiswaan Universitas Tribuana Kalabahi. 

Mengingat:      1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

 2. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 

 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010  tentang  Pengelolaan  dan 

Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan 

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010; 

 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Nomor 44 Tahun 2015 

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 

 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 222/U/1998 tentang 

Pedoman Perguruan Tinggi; 

 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 330/U/1994, tanggal 23 

Desember 1994 tentang Ketentuan Pokok Penyelenggaraan Perguruan Tinggi 

Swasta; 

 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 120/D/O/2017 tentang 

pemberian izin penyelenggaraan program-program studi dan pendirian 
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Universitas Tribuana Kalabahi di Alor diselenggarakan oleh Yayasan Tribuana 

Alor di Kalabahi – Alor. 

 8. Statuta Universitas Tribuana Kalabahi tanggal 04 Januari 2012 

 9. Surat Keputusan Rektor Nomor : 35/KEP/2015 Tentang Kode Etik Akademik 

Universitas Tribuana Kalabahi 

 10. Keputusan Rektor Universitas Tribuana Kalabahi No 26/KEP/SK/2015 Tentang 

pembentukan Tim Penyusun Pedoman/Kode Etik Kemahasiswaan Universitas 

Tribuana Kalabahi  

  

MEMUTUSKAN 

 

Menetapkan :      

PERTAMA  Peraturan Kode Etik Kemahasiswaan Universitas Tribuana Kalabahi sebagai 

pedoman penyelenggaraan pendidikan di Universitas Tribuana Kalabahi; 

KEDUA  Kode Etik Kemahasiswaan ini dibuat untuk wajib ditaati oleh seluruh mahasiswa 

Universitas Tribuana Kalabahi.  

KETIGA  Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali 

apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.  

 Ditetapkan di  : Kalabahi  

 Pada tanggal :  01 Juli 2017 

    Rektor, 

 

 

 

 

Alvonso F. Gorang, S.Sos., M.M. 

NIDN. 0815087801 
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BAB I  

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Pengertian 

 

Dalam pedoman ini, yang dimaksud dengan:  

1. Kode Etik Mahasiswa dan Kemahsiswaan adalah norma dan aturan sebagai landasan 

bagi sikap dan perilaku mahasiswa Universitas Tribuana Kalabahi yang berinteraksi 

dengan civitas akademika dalam lingkup kegiatan pembelajaran, ekstrakurikuler serta 

interaksi dengan masyarakat pada umumnya. 

2. Universitas adalah Universitas Tribuana Kalabahi, selanjutnya disebut UNTRIB, yaitu 

sebuah institusi yang menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui 

kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.  

3. Fakultas adalah semua Fakultas yang ada di lingkungan UNTRIB, sebagai unsur 

pelaksana akademik yang menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi melaliui 

kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

4. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat, digunakan sebagai panduan, 

tatanan dan pengendalian yang sesuai dan dapat diterima. 

5. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada UNTRIB.  

6. Perkuliahan adalah proses yang terjadi secara sistematis melalui perencanaan dan 

penyajian materi pembelajaran.  

7. Ujian adalah evaluasi hasil belajar yang dapat diselenggarakan melalui ujian tengah 

semester, ujian akhir semester, ujian skripsi dan ujian-ujian lainnya. 

8. Tugas adalah tugas mata kuliah yang diberikan kepada mahasiswa oleh dosen untuk 

dikerjakan berupa tugas mandiri dan tugas kelompok. 

9. Laporan adalah informasi hasil tugas praktek  seperti praktek kerja lapangan (PKL), 

praktek pengalaman lapangan (PPL), praktek pendidikan di jemaat (PPJ), kegiatan 

belajar dan pengabdian pada masyarakat (KBPM) dan  penelitian (SKRIPSI) dan hasil 

tugas lain yang terintegrasi dalam proses pembelajaran. 

10. Kegiatan Ekstrakurikuler adalah aktivitas mahasiswa di luar kurikulum guna 

meningkatkan kemampuan mahasiswa di bidang akademik dan profesionalitas yang 

dilandasi dengan beriman Kepada Tuhan Yang Maha Esa. 
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BAB II  

FUNGSI DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Fungsi 

Menjadi pedoman yang mengatur kewajiban, hak, larangan, pelanggaran dan sanksi yang 

berlaku bagi mahasiswa UNTRIB. 

 
Pasal 3 

Tujuan 

1. Membentuk karakter mahasiswa demi terciptanya suasana kampus yang kondusif bagi 

terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

2. Mewujudkan suasana yang kondusif di lingkungan kampus dan di luar lingkungan 

kampus. 

 
BAB III  

KEWAJIBAN MAHASISWA 

Pasal 4 

Kewajiban Umum Mahasiswa 

 
1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

2. Menjunjung tinggi nilai-nilai budaya bangsa Indonesia 

3. Menjaga nama baik almamater 

4. Berprestasi belajar dengan baik 

5. Menghargai ilmu pengetahuan dan  teknologi  

6. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan yang telah ditetapkan  

7. Bersikap hormat kepada tenaga pendidik (dosen), tenaga administrasi dan tenaga 

penunjang umum lainnya. 

8. Saling menghormati dan menghargai sesama mahasiswa dengan menciptakan 

suasana kekeluargaan  

9. Menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan UNTRIB 

10. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan di lingkungan UNTRIB. 

11. Tidak melakukan dan/atau terlibat dalam tindakan kekerasan, penyalahgunaan 

narkoba, minuman keras, tindakan asusila, perjudian, jaringan dan/atau sindikat 

pencurian serta prilaku tidak patut lainnya di lingkungan kampus dan di luar lingkungan 

kampus. 
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12. Tidak melakukan tindakan menghamili dan dihamili di luar nikah antara sesama 

mahasiswa atau dengan pihak lain. 

13. Tidak melakukan tindakan hidup bersama layaknya suami isteri di luar nikah antara 

sesama mahasiswa atau dengan pihak lain 

14. Memelihara dan membina hidup bertoleransi antar sesama mahasiswa sebagai 

masyarakat ilmiah dan masyarakat pada umumnya. 

15. Mengembangkan interaksi kreatif dengan warga kampus dan warga lainnya. 

16. Setiap mahasiswa UNTRIB wajib menjunjung tinggi etika, khususnya etika akademik 

17. Setiap mahasiswa UNTRIB wajib berlaku jujur dan menjunjung tinggi harkat dan 

martabat manusia 

18. Setiap mahasiswa wajib bergabung dalam organisasi kemahasiswaan baik tingkat 

Program Studi dan/atau Jurusan sampai tingkat Universitas 

19. Setiap mahasiswa wajib mengumpulkan Sistim Kredit Kegiatan Kemahasiswaan (SK3) 

20. Setiap mahasiswa UNTRIB wajib melaksanakan semua kewajibannya dengan penuh 

rasa tanggung jawab.  

 
Pasal 5 

Kewajiban khusus  

 
1. Kewajiban mahasiswa dalam ruang kuliah dan/atau laboratorium  

a. Hadir tepat waktu, atau sebelum dosen memasuki ruangan perkuliahan atau 

laboratorium; 

b. Berpenampilan rapi, bersih dan sopan dalam arti tidak menyimpang dari asas-

asas kepatutan; (tidak menggunakan: kaos oblong, pakaian transparan, celana 

robek, pakaian ketat, rok 5 cm di atas lutut, laki-laki tidak beranting, perempuan 

tidak beranting satu, laki-laki berambut rapi, tidak bersandal ( wajib bersepatu ), 

dll) 

c. Menghormati mahasiswa lain dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat 

mengganggu perkuliahan, misalnya menggunakan hand phone atau alat elekronik 

lainnya (jika tidak diperlukan) pada saat perkuliahan berlangsung, posisi duduk 

yang mengganggu mahasiswa lain, dan kegiatan lain yang mengganggu 

ketenangan mahasiswa lain;  

d. Tidak merokok di ruangan kuliah, laboratorium atau ruang lain yang tidak pantas 

atau dilarang untuk melakukan tindakan tersebut; 

e. Santun dalam mengeluarkan ide dan pendapat; 

f.     Memiliki Kartu Peserta kuliah (KPK); 
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g. Tidak membuat kegaduhan di luar maupun di dalam ruang kuliah,  

h. Tidak menandatangani presensi kehadiran mahasiswa lain.   

i.     Tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan bahaya selama di 

laboratorium tanpa bimbingan dosen atau petugas laboratorium;  

j.     Tidak mengotori ruangan dan inventaris seperti membuang sampah sembarangan, 

mencoret meja, kursi, dinding ruangan, dll.; 

k. Tidak memindahtempatkan prasarana yang berada di dalam laboratorium dan 

ruang kuliah.  

2. Kewajiban Mahasiswa Dalam Mengerjakan Tugas dan Laporan-laporan   

a. Mengerjakan dan  menyerahkan tugas dan  laporan tepat waktu; 

b. Tidak melakukan plagiat 

c. Tidak menjanjikan, memberikan sesuatu dan/atau mempengaruhi dosen.  

d. Mematuhi etika ilmiah dalam mengerjakan tugas dan laporan-laporan  

e. Mematuhi sistematika penulisan karya ilmiah yang berlaku di UNTRIB  

f.     Tidak menggunakan nama dan jabatan tertentu untuk mempengaruhi dosen dalam 

kepentingan penyelesaian tugas dan  laporan-laporan  

3. Kewajiban dalam mengikuti ujian  

a. Mematuhi tata tertib ujian yang ditetapkan UNTRIB 

b.  Tidak mengganggu mahasiswa lain yang sedang mengikuti ujian,  

c. Tidak membuat kegaduhan di luar maupun di dalam ruang ujian,  

d. Tidak menggunakan alat komunikasi untuk kepentingan komunikasi 

e. Tidak meninggalkan ruang ujian saat ujian berlangsung tanpa seijin pengawas.  

f.     Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada 

dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses dan hasil 

ujian;   

g. Tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi proses dan 

hasil ujian.  

h. Menyelesaikan semua administrasi yang berhubungan dengan ujian yang 

dimaksud 

i.     Memiliki Kartu Peserta Ujian (KPU) 
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BAB IV 

HUBUNGAN MAHASISWA DENGAN DOSEN, SESAMA MAHASISWA,  

TENAGA ADMINISTRASI DAN MASYARAKAT 

 
Pasal 6 

Hubungan Mahasiswa Dengan Dosen  

 
1. Menghormati dosen tanpa membedakan suku, agama, ras dan tidak didasari atas 

perasaan suka atau tidak suka; 

2. Bersikap sopan santun terhadap dosen dalam interaksi baik di dalam lingkungan 

maupun di luar lingkungan kampus; 

3. Menjaga nama baik dosen;  

4. Tidak menyebarluaskan informasi yang tidak benar mengenai seorang dosen kepada 

dosen lain atau pihak lainnya,  

5. Santun dalam mengemukakan pendapat atau mengungkapkan ketidak sepahaman 

pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang rasional; 

6.  Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan 

orang lain terhadap dosen;  

7. Bekerjasama dengan dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk 

menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan dosen di dalam ruang  maupun di luar 

ruang kuliah 

8. Menghindari sikap membenci kepada dosen atau sikap tidak terpuji lainnya disebabkan 

ketidakpuasan pemberian nilai oleh dosen; 

9. Mematuhi perintah dan petunjuk dosen sepanjang perintah dan petunjuk tersebut tidak 

bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang berlaku  

10. Bertanggungjawab atas semua tindakan dalam interaksi dengan dosen. 

 
Pasal 7 

Hubungan Sesama Mahasiswa  

 
1. Menghormati sesama mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial 

dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka; 

2. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap sesama mahasiswa dalam interaksi baik 

di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan kampus;  

3. Bekerjasama dengan mahasiswa lain dalam menuntut ilmu pengetahuan;  

4. Memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak 

bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang berlaku;  
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5. Berlaku adil terhadap sesama mahasiswa;  

6. Menghindari perkataan yang dapat menyakiti perasaan mahasiswa lain.  

7. Tidak mengancam atau melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa 

baik di dalam maupun di luar lingkungan kampus;  

8. Saling memberikan masukan untuk tujuan kebaikan;  

9. Menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan mahasiswa lain;  

10. Tidak mengganggu ketenangan mahasiswa lain yang sedang mengikuti proses 

perkuliahan;   

11. Tidak mengajak atau mempengaruhi mahasiswa lain maupun pihak lain untuk 

melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma 

lainnya yang berlaku. 

 
Pasal 8 

Hubungan antara mahasiswa dan tenaga administrasi 

  
1. Menghormati tenaga administrasi tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial 

dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;  

2. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap tenaga administrasi dalam interaksi baik di 

dalam lingkungan maupun di luar lingkungan kampus;  

3. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada 

tenaga administrasi untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk melakukan 

tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan di lingkungan UNTRIB; 

4. Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap 

tenaga administrasi;  

5. Tidak mengajak atau mempengaruhi tenaga administrasi untuk melakukan tindakan 

tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang berlaku.  

 
Pasal 9 

Hubungan antara mahasiswa dan masyarakat  

 
1. Menjunjung tinggi citra UNTRIB di tengah masyarakat;  

2. Menolong masyarakat sesuai ilmu pengetahuan yang dimiliki;  

3. Menghindari perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku. 

4. Mengajak masyarakat untuk melakukan perbuatan yang baik sesuai norma yang 

berlaku. 

5. Memberikan contoh prilaku yang baik di tengah masyarakat.  

 



Kode Etik Mahasiswa Universitas Tribuana Kalabahi 

10 

 

BAB V 

KEWAJIBAN MAHASISWA DALAM EKSTRA KURIKULER 

Pasal 10 

Kegiatan  

 
1. Keolahragaan 

a. Menjunjung tinggi sportifitas dalam setiap kegiatan keolahragaan; 

b. Menjaga sopan santun dalam bertutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan 

keolahragaan;  

c. Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji;  

d. Menjaga citra UNTRIB. 

e. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dalam kegiatan 

keolahragaan seperti mengonsumsi obat-obatan terlarang dan tindakan melawan 

hukum lainnya; 

f.     Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada 

pihak-pihak lain yang bertentangan dengan aturan keolahragaan yang berlaku 

g. Tidak melakukan perbuatan yang bertujuan dengan sengaja merugikan atau 

mencelakai orang lain;  

h. Mematuhi aturan-aturan yang diwajibkan dalam bidang keolahragaan. 

2. Kesenian 

a. Menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam setiap kegiatan kesenian;  

b. Tidak melakukan plagiat (menjiplak secara melawan hukum) hasil karya seni 

orang lain;  

c. Mengindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan 

mengganggu ketertiban;  

d. Bekerjasama dalam menghasilkan prestasi dan karya seni yang baik dengan cara-

cara yang terpuji; 

e. Menjaga citra UNTRIB 

f.     Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma yang 

berlaku   

g. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada 

pihak-pihak lain yang bertentangan dengan aturan kesenian yang berlaku 

h. Bertanggugjawab terhadap karya seni yang dihasilkan; 

i.     Menghormati hasil karya orang lain; 

j.     Tidak melakukan tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat diri dan 

orang lain.   
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3. Penalaran 

a. Menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam setiap pertemuan ilmiah  

b. Sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan ilmiah sesuai 

dengan norma dan peraturan hukum yang berlaku; 

c. Terlibat dalam kegiatan pertemuan ilmiah yang diselenggarakan oleh kampus atau 

mitra 

d. Menjaga citra UNTRIB 

e. Tidak melakukan tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat diri dan 

orang lain.  

f.     Tidak melakukan plagiat (menjiplak secara melawan hukum) hasil karya ilmiah 

orang lain;  

g. Bekerjasama dalam menghasilkan karya ilmiah dengan cara-cara yang terpuji; 

h. Bertanggugjawab terhadap karya ilmiah yang dihasilkan; 

i.     Menghormati hasil karya ilmiah orang lain; 

j.     Menghargai pendapat dan pemikiran orang lain;  

4. Kerohanian 

a. Menghormati dan menghargai ajaran setiap agama; 

b. Mengikuti kegiatan kerohanian yang diselenggarakan oleh UNTRIB 

c. Menghindari perbuatan yang dapat menghina agama dan kepercayaan orang lain; 

d. Mengindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan 

mengganggu ketertiban; 

e. Taat dan patuh terhadap nilai-nilai ajaran agama yang dianut; 

f.      Menjaga citra UNTRIB 

g. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma yang 

berlaku   

h. Tidak melakukan tindakan yang memaksakan agama yang dianut kepada orang 

lain;  

i.     Tidak mengganggu atau menghalang-halangi kesempatan beribadah bagi orang 

lain sesuai ajaran agama yang dianut;  

j.      Berlaku adil terhadap semua orang tanpa membeda-bedakan agama yang dianut; 

dan  

k. Mematuhi aturan-aturan UNTRIB dalam kegiatan keagamaan.  
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Pasal 11 

Bidang minat bakat  

 
1. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran;  

2. Menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan nasional;  

3. Sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan; 

4. Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji; 

5. Menjaga citra UNTRIB  

6. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan 

mengganggu ketertiban;  

7. Menghargai pendapat dan pemikiran orang lain;  

8. Suka menyebarkan ilmu pengetahuan dan kebenaran; dan  

9. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma yang berlaku. 

 
BAB VI 

KEWAJIBAN MAHASISWA DALAM  

KEGIATAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT 

Pasal 12 

Menyampaikan Pendapat di Luar Proses Pembelajaran 

 
1. Menjaga kesantunan dengan tidak mengucapkan kata-kata yang merendahkan 

martabat seseorang; 

2. Tidak merusak barang-barang kepentingan pembelajaran atau kepentingan umum 

lainnya yang terdapat di lingkungan UNTRIB maupun di luar lingkungan UNTRIB pada 

saat menyampaikan pendapat  

3. Mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama untuk penyampaian 

pendapat di dalam dan di luar lingkungan UNTRIB;  

4. Menyampaikan argumentasi yang rasional dan benar serta didasarkan pada tujuan 

yang dibahas dan untuk kepentingan kebenaran; 

5. Menjaga citra UNTRIB;  

6. Tidak terlibat dalam kepentingan kelompok/golongan tertentu yang bertentangan 

dengan norma dan hukum yang berlaku;  

7. Tidak melakukan paksaan atau ancaman kepada pihak lain selama melakukan 

penyampaian pendapat;  

8. Bertanggungjawab terhadap kebenaran fakta dan pendapat yang disampaikan.  
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BAB VII 

HAK MAHASISWA 

Pasal 13 

Hak Memperoleh Pendidikan, Pengajaran 

 
1. Memperoleh ilmu pengetahuan dalam proses pendidikan, pengajaran, pembimbingan 

dan pengarahan dari UNTRIB dalam bidang akademik. 

2.  Memperoleh pelayanan administrasi kemahasiswaan yang baik 

3. Menyampaikan aspirasi berupa usul, saran, dan kritik secara santun dan bertanggung 

jawab baik secara lisan maupun tertulis dalam hal pelayanan akademik yang 

merugikan mahasiswa 

4. Mengikuti setiap kegiatan ilmiah yang dilakukan di dalam atau di luar UNTRIB sesuai 

dengan mekanisme  dan prosedur yang berlaku di UNTRIB  

5. Memperoleh penghargaan atas prestasi yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku di UNTRIB; 

6. Menggunakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik secara 

bertanggung jawab guna mendalami ilmu pengetahuan yang terkait sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku di UNTRIB. 

 
Pasal 16 

Hak Penggunaan Barang Inventaris UNTRIB 

 
Menggunakan  fasilitas UNTRIB dalam rangka kelancaran proses belajar dan kegiatan 

akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

 
BAB VIII 

SOSIALISASI 

Pasal 17 

Sosialisasi  

Kode etik ini harus disosialisasikan kepada mahasiswa pada setiap tahun ajaran di kampus 

secara konvensional dan melalui media lainnya yang dianggap efektif sesuai aturan yang 

berlaku.  
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BAB IX 

PENEGAKAN KODE ETIK 

Pasal 19 

 
Penegakan kode etik dilaksanakan oleh Program Studi, Fakultas dan Universitas sesuai 

jenis dan kualitas pelanggaran 

 
Pasal 20 

Pengelompokan Pelanggaran 

 
1. Sanksi ringan sebagaimana termaktub dalam 

a. Pasal 4,   ayat:  2, 4 dan 6 . 

b. Pasal 5,   ayat  1, poin a, b, c, d, e, f, g, h, i dan j. 

  ayat, 2 poin a dan e 

  ayat, 3 poin a, b, c, d, e dan i 

c. Pasal 6,   ayat: 1, 2, 7, 8, 9 dan 10 

d. Pasal 7,   ayat: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 dan 10 

e. Pasal 8,   ayat: 1 dan 2. 

f.     Pasal 9,   ayat: 2 dan 4 

g. Pasal 10, ayat: 1, poin a, b, c dan h; 

ayat 2, poin a, d, h dan I; 

ayat 3, poin a, b, c, g, h, I dan j; 

ayat 4, poin b, e dan j;             

h. Pasal 11, ayat: 1, 2, 3, 4,  7 dan 8 

i.     Pasal 12, ayat: 1 dan 8   

2. Sanksi sedang sebagaimana termaktub dalam Pasal. 

a. Pasal 4,   ayat:  5, 7, 8, 15, 17 dan 18 . 

b. Pasal 5,   ayat  1, poin k. 

  ayat, 2 poin c, d dan f 

  ayat, 3 poin f, g dan h 

c. Pasal 6,   ayat: 3 dan 5 

d. Pasal 7,   ayat: 7 dan 11 

e. Pasal 8,   ayat: 3 dan 5. 

f.      Pasal 9,  ayat: 3 dan 4 

g. Pasal 10, ayat: 1, poin f dan g; 

ayat 2, poin g dan j; 

ayat 3, poin e; 

ayat 4, poin a;          

h. Pasal 12, ayat: 2 dan 4 

3. Sanksi berat sebagaimana termaktub dalam Pasal 8 ayat 9, 10, dan 11.  

a. Pasal 4,   ayat:  3, 9, 11, 11, 12, 13, 14  dan 16 . 

b. Pasal 6,   ayat: 6 

c. Pasal 8,   ayat: 4. 

d. Pasal 9,   ayat: 1 
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e. Pasal 10, ayat: 1, poin d dan e; 

ayat 2, poin b, c, e  dan f; 

ayat 3, poin d dan f; 

ayat 4, poin a;             

f.     Pasal 11, ayat: 5, 6  dan 9; 

g. Pasal 12, ayat: 3, 5, 6 dan 7 

   

Pasal 21 

Bentuk dan Jenis Sanksi 

1. Sanksi ringan :  

a. Teguran lisan maksimal 2 kali 

b. Teguran tertulis maksimal 2 kali  

c. Tidak mendapatkan layanan administrasi dan/atau akademik kemahasiswaan 

d. Pencabutan hak mengikuti kegiatan akademik tertentu 

2. Sanksi sedang :  

a. Pembayaran ganti rugi atas barang yang rusak atau hilang.  

b. Pencabutan hak mengikuti semua kegiatan akademik dalam jangka waktu     

tertentu.  

c. Penangguhan dan/atau pembatalan hasil ujian untuk mata kuliah tertentu atau 

seluruh mata kuliah dalam satu semester.  

d. Skorsing selama satu semester, dua semester atau lebih dari kegiatan akademik, 

dan/atau kemahasiswaan dengan tetap berkewajiban membayar SPP dan dihitung 

sebagai masa studi penuh.  

e. Penangguhan penyerahan ijazah dan/atau transkrip nilai.  

3. Sanksi berat :  

Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai mahasiswa dengan cara tidak 

diberikan surat pindah.  

 
BAB VI 

PIHAK YANG BERWEWENANG MEMBERIKAN SANKSI DAN  

TATA CARA PEMBERIAN SANKSI 

Pasal 22 

Pihak yang Berwewenang Memberikan Sanksi 

 
1. Ketua Program Studi dan Dosen.  

2. Dekan.  

3. Rektor.  
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Pasal 23 

Tata Cara Memberikan Sanksi 

 
1. Ketua Program Studi dan Dosen memberikan sanksi ringan berdasarkan temuan 

pelanggaran ringan yang dilakukan mahasiswa. 

2. Dekan memberikan sanksi sedang berdasarkan hasil temuan pelanggaran yang 

dilakukan oleh mahasiswa setelah mendapatkan laporan dari Ketua Program Studi 

dengan memberikan tembusan kepada orangtua atau wali mahasiswa. 

3. Rektor memberikan sanksi berat berdasarkan hasil temuan pelanggaran yang 

dilakukan oleh mahasiswa setelah mendapatkan laporan dari Dekan dengan 

memberikan tembusan kepada orangtua atau wali mahasiswa. 

 

BAB VII 

PEMBELAAN DAN REHABILITASI 

Pasal 24 

Pembelaan 

 
Mahasiswa berhak mengajukan pembelaan diri terhadap pelanggaran yang dituduhkan 

kepadanya serta sanksinya sesuai dengan kode etik kemahasiswaan yang berlaku di 

UNTRIB. 

 
Pasal 25 

Pemulihan 

Pemulihan diberikan kepada mahasiswa yang tidak terbukti melakukan pelanggaran kode 

etik kemahasiswaan dengan cara mencabut sanksi yang dijatuhkan kepadanya .  

 
BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 26 

 
Hal-hal yang belum diatur dalam kode etik ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan-

peraturan lain 
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