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MUKADIMAH 

 

Sekolah Tinggi Ilmu Komputer (STIKOM) Dinamika Bangsa didirikan untuk 

ikut berperan aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama 

dibidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang akhirnya bertujuan untuk 

memperoleh kenyataan dan kebenaran yang bersifat universal dan objektif sesuai 

dengan nilai-nilai Pancasila. 

Berkaitan dengan itu, sudah seharusnya STIKOM Dinamika Bangsa mempunyai 

kebebasan di dalam melaksanakan bawaan kodrat akal manusia untuk mencapai 

kenyataan dan kebenaran, yaitu suatu kebebasan yang disebut kebebasan akademik. 

Agar pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dapat 

terselenggara dengan baik, maka perlu dibuat ketentuan atas dasar nilai-nilai atau 

norma-norma sebagai suatu ketentuan yang mengikat, yang disebut kode etik akademik 

dan integritas moral. 

Kode Etik Mahasiswa diberlakukan bagi mahasiswa di lingkungan STIKOM 

Dinamika Bangsa agar dapat menjadi pedoman dalam berinteraksi dan berprilaku baik 

didalam kampus maupun diluar kampus. 
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KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KOMPUTER 

(STIKOM) DINAMIKA BANGSA 

Nomor : 105/ SK/ STIKOM-DB/ VII/ 2007 

TENTANG 

KODE ETIK MAHASISWA STIKOM DINAMIKA BANGSA 

 

KETUA STIKOM DINAMIKA BANGSA 

 

Menimbang :  

a. Bahwa Kode Etik Mahasiswa merupakan pedoman bagi wakil Ketua Bidang 

Kemahasiswaan Akademik STIKOM Dinamika Bangsa dalam melaksanakan 

pemeriksaan atas pelanggaran Kode Etik; 

b. Bahwa Kode Etik Mahasiswa diberlakukan bagi semua Mahasiswa STIKOM 

Dinamika Bangsa agar dapat dihayati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku; 

c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan  b maka perlu dibuat suatu keputusan 

ketua STIKOM Dinamika Bangsa tentang Kode Etik Mahasiswa; 

 

Mengingat : 

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

2. Undang-Undang Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Pendidikan Nasional 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi; 

Statuta STIKOM Dinamika Bangsa 

M E M U T U S K A N : 

Menetapkan : Kode Etik Mahasiswa STIKOM Dinamika Bangsa  

 

 



2 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 

Dalam Kode Etik Mahasiswa  ini yang dimaksud dengan: 

1. Sekolah Tinggi adalah Sekolah Tinggi Ilmu Komputer (STIKOM) Dinamika 

Bangsa 

2. Dosen adalah Pegawai Sekolah Tinggi dengan tugas mengajar, meneliti, dan 

melakukan pengabdian pada masyarakat. 

3. Kode Etik Mahasiswa adalah pedoman-pedoman yang berisi norma yang 

mengikat mahasiswa secara individual dalam melaksanakan kegiatan akademik 

dan kemahasiswaan. 

 

BAB II 

ETIKA MAHASISWA STIKOM DINAMIKA BANGSA 

Bagian Pertama 

Etika Mahasiswa dalam berpakaian  

Pasal 2 

1. Pakaian mahasiswa harus disesuaikan dengan peran yang disandang oleh 

mahasiswa.  

2. Pakaian mahasiswa pria di kampus dalam mengikuti kegiatan proses belajar 

mengajar (kuliah, perpustakaan, ujian dan bimbingan) adalah celana panjang 

baju lengan panjang/pendek atau T Shirt berkerah dan sepatu.  

3. Pakaian mahasiswa wanita di kampus dalam mengikuti kegiatan belajar 

mengajar (Kuliah, perpustakaan, ujian dan bimbingan) adalah rok yang sopan 

atau celana panjang : baju dan sepatu yang sopan.  

4. Pakaian mahasiswa pria wanita di kampus dalam mengikuti kegiatan proses 

belajar mengajar di laboratorium ; pratikum menggunakan seragam khusus 

(jaket almamater).  

5. Mahasiswa pria dilarang menggunakan celana pendek, sandal atau tanpa alas 

kaki, T shirt tanpa kerah dalam mengikuti proses belajar mengajar.  

6. Mahasiswa wanita dilarang memakai celana pendek , rok mini you can see. 

Sandal atau tanpa alas kaki dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar (kuliah, 
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perpustakaan, ujian dan bimbingan).  

7. Pakaian mahasiswa (pria) pada acara wisuda adalah pakaian sipil lengkap atau 

berjas dan berdasi panjang serta sepatu formal dan Toga.  

8. Pakaian mahasiswa (wanita) pada acara wisuda adalah kebaya nasional dan 

sanggul serta Toga,  

9. Pakaian mahasiswa dalam mengikuti upacara hari besar/diesnatalis adalah jaket 

almamater dengan rok yang sopan untuk mahasiswi dan untuk mahasiswa 

menggunakan celana panjang serta sepatu.  

10. Pakaian mahasiswa / mahasiswi diluar kampus pada saat (mewakili utusan 

STIKOM Dinamika Bangsa adalah jaket almamater dengan rok sopan untuk 

mahasiswi dan untuk mahasiswa jaket almamater celana panjang serta sepatu.  

11. Mahasiswa /mahasiswi harus senantiasa berpenampilan bersih rapi dan segar 

agar tidak mengganggu hubungan sosial.  

 

Bagian Kedua 

Etika Mahasiswa terhadap komitmen waktu 

Pasal 3 

1. Mahasiswa STIKOM Dinamika Bangsa harus mempunyai komitmen yang 

tinggi terhadap waktu.  

2. Mahasiswa STIKOM Dinamika Bangsa harus mempunyai komitmen waktu 

perkuliahan sesuai jadwal yang sudah tersedia.  

3. Mahasiswa harus mempunyai komitmen waktu yang telah dijanjikan 

4. Kepada dosen dan staff untuk keperluan akademik maupun non akademik. 

Apabila terjadi pembatalan janji yang telah disepakati kepada dosen atau staff 

mahasiswa harus memberitahukan sebelumnya.  

5. Mahasiswa STIKOM Dinamika Bangsa harus hadir diruang kuliah tepat waktu 

dan mengikuti kuliah sampai selesai.  

 

Bagian Ketiga 

Etika Mahasiswa dalam mengikuti proses belajar mengajar 

Pasal 4 

1. Mahasiswa STIKOM Dinamika Bangsa berkewajiban menjunjung tinggi 

kejujuran intelektual dalam mengikuti proses belajar mengajar.  
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2. Perbuatan curang pada waktu ujian, melakukan plagiat dalam penggunaan tugas 

akhir atau tugas lain termasuk perbuatan yang dilarang.  

3. Mahasiswa STIKOM Dinamika Bangsa dilarang memberikan hadiah atau 

pemberian dalam bentuk apapun dan atau melakukan perbuatan lain kepada 

dosen dan staff yang diduga atau patut diduga berpengaruh terhadap pemberian 

pelayanan.  

4. Mahasiswa STIKOM Dinamika Bangsa berkewajiban mengembangkan 

ketrampilan pengembangan ilmu pengetahuan serta siap mental yang 

mendukung pengembangan professional.  

5. Mahasiswa STIKOM Dinamika Bangsa menggunakan kata ganti sapaan kepada 

sesama mahasiswa baik didalam maupun diluar kampus dengan kata ganti 

“saudara”.  

6. Mahasiswa mengunakan kata ganti sapaan kepada dosen dan staff baik di dalam 

maupun diluar kampus dengan kata “bapak”, “ibu” atau “pak”,” bu”  

7. Mahasiswa STIKOM Dinamika Bangsa menggunakan kata ganti dirinya dalam 

berkomunikasi dengan sesama pegawai, dosen dan mahasiswa baik di dalam 

maupun diluar kampus dengan kata "saya”.  

8. Mahasiswa STIKOM Dinamika Bangsa wajib menjaga ketenangan, keamanan, 

kerapian dan kebersihan kelas dan lingkungan kampus.  

9. Tidak merusak dan atau membuang sampah dikelas dan sembarang 

tempat.Mahasiswa STIKOM Dinamika Bangsa dilarang membawa senjata api 

dan senjata tajam di ruang kuliah dan di kampus.  

 

 

Bagian Keempat 

Peringatan atas Pelanggaran Etika. 

Pasal 5 

 

1. Apabila terjadi pelanggaran dari pelaksanaan etika, akan diberikan peringatan 

secara lisan maupun tertulis. 

2. Berdasarkan laporan dari dosen, staff, dosen pembimbing akademik, ketua 

program studi, Pembantu Ketua III akan memberi peringatan lisan atau tertulis 

kepada mahasiswa yang tidak disiplin.  

3. Peringatan lisan diberikan langsung kepada mahasiswa.  
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4. Peringatan tertulis diberikan kepada mahasiswa jika peringatan lisan sebelumnya 

diberikan pernyataan tertulis akan diberikan langsung kepada mahasiswa dan 

orang tua atau walinya. Pernyataan tertulis ini akan dicatat pada data pribadi 

mahasiswa.  

 

BAB III 

SANKSI DAN PENEGAKAN 

Pasal 6 

1. Setiap Mahasiswa wajib mengindahkan  dan melaksanakan kode etik dan 

memiliki kewajiban untuk melapori setiap pelanggaran kode etik. 

2. Pelanggaran terhadap kode etik mahasiswa dapat dikenakan sanksi etika dan 

sansi lainya sebagai mana diatur dalam peraturan akademik STIKOM Dinamika 

Bangsa. 

BAB VI 

PENUTUP 

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dengan 

Keputusan tersendiri 

2. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

 

Ditetapkan di Jambi 

Pada tanggal 30 Juli 2007 

 

 

       

 

 

 

 

 

 


