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MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TELKOM TENTANG KODE ETIK

MAHASISWA UNIVERSITAS TELKOM

BAB I

XETENTUAN UMUM

Pasal I

Pengertian

Dalam keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Universitas Telkom adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan dibawah naungan Yayasan

Pendidikan Telkom (YPT), disebutjuga Telkom University

2. Mahasiswa adalah peserta didik pada Universitas Telkom yang terdaftar secara sah pada tahun

ajaran/akademik yang sedang berlan$ung pada program studitertentu yant mempunyai hak dan

memenuhi kewajibannya sesuai peraturan/ ketentuan yang bedaku.

3. Kewajiban mahasiswa adalah sesuatu yang harus dilakukan terkait dentan fungsi dan perdnnya

sebagai mahasiswa.
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REKTOR UNIVERSITAS TEI.KOM,

a bahwa untuk menjadi perguruan tinggi kelas dunia upaya untuk
mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban

bangsa yang bermartabat merupakan salah satu program yang harus

dilaksanakan di Unive.sitas Telkom;

b bahwa watak dan peradaban dimaksud dalam butir a) akan membantu
menciptakan suasana yang tertib di lingkungan Universitas Telkom

sehintta tercapainya lingkungan yang kondusif bati pelaksanaan
pembelajardn di Kampus;

c bahwa sehubungan dengan butir a dan b diatas, dianggap perlu untuk
menetapkan Kode Etik Mahasiswa di lingkungan Universitas Telkom

dalam suatu Surat Keputusan Rektor Universitas Telkom.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional,

Statuta Universitas Telkom.
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4. Penyampaian pendapat adalah wadah atau saFna yang dapat diSunakan oleh mahasiswa untuk
menyampaikan pendapat terhadap sesuatu permasalahan, baik lisan maupun tulisan, yang

berkaitan dengan keboakan yang akan, sedang, dan telah diambil oleh universitas Telkom, dan

Program studi berhubungan dengan pelakanaan Tridharma di Universitas Telkom,
5. Pelanggaran adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan norma yang berlaku baik

yang secara tertulis berlaku di lingkungan Universitas Telkom, maupun menurut undang-undang
yan8 berlaku di Negara Republik Indonesia ataupun ukuran kewajaran dan kepatutan.

5. sanksi adalah hukuman akademik dan atau administratif yang dijatuhkan kepada mahasiswa yang

melakukan pelanggaran.

7. Pihakyang berwenant memberikan sanksiadalah pihak yang terkait terhadap pelanggaran kode etik
yang dilakukan oleh mahasiswa yaitu Rektor, Dekan, Ketua Program Studi(Kaprodi), atau pihak lain
yang diberi untuk itu.

8. Rektor adalah pemimpin tertinggi di Universitas Telkom.

9. Dekan adalah pemimpin sekolah di lingkungan Universitas Telkom.

10. Ketua pro8ram studi adalah pimpinan unsur pelaksana akademik dalam suatu Program Studi.
11. Dosen adalah tenaga pengajar tetap Universitas Telkom yang diantkat dentan tutas utama

melaksanakan proses pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyardkat. Jika

melibatkan dosen luar biasa maka akan diwakili oleh Kaprodi atau Dekan.

12. Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki anggota civitas akademika untuk
melaksanakan sesuatu yang terkait dentan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan gerta

teknologi secara bertanggung jawab dan mandiri, sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan yang

berlaku.
13. Hasil karya akademik adalah seluruh karya yang dihasilkan dan dipergunakan di kalangan

masyarakat akademik seperti skripsi, thesis, laporan magang dan lain - lain

BAB II
KEWAJIBAN MAHASISWA

Pasal 2

Setiap mahasiswa mempunyai kewajiban:
a. Menjunjung tinggi ajaran agama yang dianutnya dan berakhlak mulia
b. Mematuhi semua peraturan/ ketentuan yang berlaku di lingkungan universitas Telkom maupun

Ne8ara Republik Indonesia.

c. lkut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan.

d. lkut menanggung biaya penyelenttaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari
kewajiban tersebut sesuaidengan peratu.an yang berlaku.

e. Menghargaiilmu pengetahuan, dan menjaga kewibawaan dan nama baik t, niversitas Telkom.
f. Menggunakan bahasa yang santun dan tidak merutikan pihak lain dalam berkomunikasi baik secara

langsung maupun tidak langsung melalui media publik.

t. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional dan lokal.

h. Melaporkan setiap pelanggaran oleh mahasiswa lain yang diketahuinya.

BAB III
TATA KRAMA MAHASISWA

Pasal 3

Tata krama menyampaikan pendapat diatur sebagai berikut:
a. Penyampaian pendapat tidak boleh mengganggu kegiatan Tridharma perguruan tinggi dan kegiatan

lainnya yang ada di tingkat Perguruan Tinggi dan tidak boleh menyinggung hal-halyang berkaitan
dengan suku, ras dan agama.

b. Mahasiswa yang menyampaikan pendapat wajib mentaati peraturan dan kepatutan serta

kewajaran sebagai insan akademik.



c. Bentuk penyampaian pendapat dilakukan melalui dialog tatap muka dengan nuansa akademikyanB
- 

Oii"ngt"pi A"nc"n pendapat tertulis serta didukung oleh alasan akademis ilmiah 
.

a. e"n,if p"nvurnp"iin pendapat lain dapat dimung[inkan dengan tetap memprioritaskan dialog atau

musvawarah.

e. Prosedur Penyampaian Pendapat:

1) Rencana penyampaian penoapar disampaikan seca6 tertulis kepada 
.pimpinan 

terkait yant

berisi maksud dan tujuan, topik atau peimasalahan yang akan disampaikan' penanggungjawab

pelaksana, peserta, waktu, tempat pelaksanaan dan lama waktu yang dipeflukan

tl [;;;J";.;;i p"noupit oi"jut'un tinimal 2 (dua) hari sebelum penvampaian pendapat

direncanakan untuk dilakukan'

Pasal4

Tata krama pergaulan mahasiswa adalah:'"i' 
t""c".f""tk"" temangat kekeluargaan dan saling menghormati dengan tidak membedakan latar

belakiang sosialekonomi, suku, agama, ras dan golongan'

f) Mtenger;Uangtan tepekaan sosial, kesetiakawanan dan solida tas antar sesama'

lj u"n!"tu"n!r"n tikap sopan santun dalam berperilaku dan berpikir'

d) Menerapkan sopan santun dalam berkonsultasi; bertegur sapa dan berkomunikasi dengan peiabat'

dosen dan staf
e) Menampilkan sikap hormat oan menghargai pimpinan' dosen dan staf dengan menghindarkan

berbicara atau bersenda gulau secara beriebihan di depan ruang kuliah' ruang kantor sehingga

menggangggu aktivitas perkuliahan dan kegiatan kedinasan lainnya'

fl rioai-meLturan pe€aulan yang melangtar norma kesusilaan'

g) Tidak mengadu domba ant"ra s"sama ti-ahasiswa' mahasiswa dengan dosen' dosen dengan dosen'

atau dosen dengan atasannya'

Pasal 5

Tata krama berkomunikasi meliputi:

". 

--iu,a 
tra.u mahasiswa terhadap unsur pimpinan, dosen, staf, baik di prodi, fakultas maupun

universitas
i) 

-rur"ni"nuf 
untu, pitpinan, dosen, stat baik di tingkat prodi' sekolah' maupu universitas'

ii rvr"t-p"rttutitun oun mempelajari penjelasan-penjelasan yang diterima dari unsur pimpinan'

' 
dosen, staf baik ditingkat prodi, sekolah, maupun universitas'

3) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh unsur pimpinan' dosen' staf baik di tinckat prodi'

sekolah, mauPun universitas'

4) Menunjukkan sikap, tutur kata dan perilaku sopan'

b. Tata krama mahasiswa terhadap dosen meliputi:

1) Mengenaldosen di lingkungannya

ij e"*ikup norrn"t O"n s;ntun kepada setiap dosen baik secara lisan maupun perbuatan'

ii ,"*"tu"n konsultasi dengan dosen pada prinsipnya didasarkan pada perianjian sebelum

pertemuan dilakukan, dengan syarat khuslls:

a) Pesan teks atau menelpon, mahasiswa dengan memberitahukan identitas secara jelas'

b') tvtemperhatikan wattujam kerja dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar'

c) Menjuniung tintgi kejujuran akademik'

d) Menuniukkan sikap, tutur kata dan perilaku sopan

c. Tata krama mahasiswa terhadap pegawai administrasi meliputi :

1) Mengenal pegawai administrasi sesuai dengan bidang dan tantgung jawabnya'

ji t"J" ""r,r- 
memerlukan layanan mahasiswa perlu mempertimbangkan waktu dan

memberitahukan identitas secara jelas

S) Meiberitan intormasi seca ra ;elas dan singkattentang maksud menemui pegawai administrasi'

4) Menunjukkan sikap, tutur kata dan pe laku sopan'



d. Tata krama antar mahasiswa meliputi:
1) gersikap saling menghargai dan bersopan santun dalam pergaulan.

2) saling membantu dan tidak saling merugikan.

3) Tidak merasa diri lebih pintar dari mahasiswa lain.

4) Saling mengingatkan apabila ada teman yant berbuat kesalahan.

5) Menunjukkan sikap, tutur kata dan perilaku sopan.

Pasal6

Tata krama berpenampilan meliputi :

a. Berpakaian dan berpenampilan bersih, rapi, sopan, serasi dan tidak berlebihan yang sesuai dengan

tempat, waktu dan situasi.

b. Pada kegiatan upacara atau ketiatan khusus atau kegiatan olah raga atau pada hari tertentu
diharuskan mengikuti ketentuan pakaian beserta kelengkapan yant berlaku.

Pasal 7

Tata krama berorganisasi dilakukan sebagai berikut :

a. Organisasi atau lembaga kemahasiswaan yang dapat diikuti adalah yang sesuai dengan pedoman

Universitas Telkom.

b. Melakanakan aktivitas dan program kemahasiswaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Memelihara hubungan baik antar organisasi kemahasiswaan di dalam maupun di luar kampus.

d. Menempati sekretariat o€anisasi mahasiswa sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

Tata krama terhadap lingkungan diatur sebagai berikut:
a. lkut serta memelihara fasilitas dan lingkungan kampus.

b. lkut menjaga keamanan dan kebersihan taman, alat - alat, perabot kelas atau ruang kuliah.

c. Menjaga agar barang-barang milik kampus tetap terpelihara dengan baik dan tahan lama.
d. lkut menjaga kebersihan tempat ibadah dan tidak digunakan untuktiduratau tiduran.
e. Tidak memarkir kendaraan di luar ketentuan yang berlaku.

BAB IV
LARANGAN BAGI MAHASISWA

Pasal 9

Secara garis besar, larangan bagi mahasiswa dikatetorikan berdasarkan kategori seperti pada tabel
berikut :

a Merokok diarea kamous Universitas Telkom
Meninrcalkan kelas saat KBM sedans berlanssuns tanpa izin

c lvlelakukan hal-hal yang tidak berhubungan langsung dengan pembelajaran (bermain

hondphone,dan gadget lainnya) pada saatjam pelajaran.

d Berpenampilan yang beftentangan dengan norma kesusilaan

Menggunakan fasilitasyang diperuntukan baBi dosen dan staf
f Menqotori sarana dan prasarana kampus

I Memakai sandal, sandal bertali, kaos oblong; bercelana pendek, atau celana panjang atau
ieans sobek-sobek di baqian-basian tertent-

n Melakanakan kegiatan kemahasiswaan antara pukul 21.00 sampai 06.00, tanpa izin pihak

berwenans Universitas Telkom
Eerpacaran di lingkungan kampus dengan sikap yang bertentangan dengan norma

kesopanan

Terlibat pornoaksi dan pornografi (buku atau Oodget berisi 8am ba r-ga mbar asusila )

Menvulut mercon atau Detasan di linskunsan kampus Universitas Telkom
I Terbukti mengadu domba antar mahasiswa, dosen dan mahasiswa, dosen dan dosen, dosen

dan atasannva

m Melaksanakan kegiatan kemahasiswaan yang mengatasnamakan Universitas Telkom diluar
kampus, kecuali ada izin pihak berwenang Universitas Telkom

f",,.prs.1,....{



kampus tanpa izin atau

l"rf;e"i;iu"-n tin"- u"*"":'
izin dariPihak berwen U niversitas Telkom

MenginaP dikampus,

ffiidak sah.ban'unan ataL

l'lililffi;ii
mahasiswa seh ,:":l81ll:l-^.,

;:i];ffiHuil;t;;iJttom secaia tiaat oertanssunsjawab dan tidak mendapat 
''rn

dari pihak Universitas Telkom
erpecahan di kamPus

universitas Telkom
ffilatan, barang milik kamPus

ftfiiffi;#ft---, '.*8 "itau 
menyewakan

secara tidak sah.

ffi it petaksanaan kegiatan

kemahasiswaan alq[Eg4qE ugikan anggota dan

M._-encoreLcorets"ranadan
rana kamPus

lvlemalsukan dan m akademik

Femalsuka n surat ketera n sakit atau surat
pi-mpinan, dosen, untukftiii:i;ffia t-c"" d- rekomendasi dari

kepentingan Pribadi atau kel
ketika uiian (ioki)'

,il",l'**ni-"t , t".b"-til"n ton'"un a"n r"t"'F"t qgtuJlgiiln

ihihian didalam dan dituar I

dana lemb
b-ermabuk-

mabukan di lingkungan kampus, menggarygu keJena-lgg! pj9:9-s-!qEiaMe-19-aJ'a! --- 
n

:pio:i9:T:-oT"s
v,ns oatut disadari atau ai@

angkan obat-obatan

terlarang baik didalam maupun diluar kam.pus - -_ -------_--------------

-,1ingkuh 

hku n""l"t gg"r norru .rtila, etika. penthinaan' p=encemaran nama baik kamPus

dan individu.i
.sarana 

mililddi

i"*"ir"t"1"""g"" ot" p""e"*"t"" U"lffi
ibut kamPus untuk

t"'p"'niiigli aiiit"nai,i ut"u ot"nc tuln utuu t"totpoi t"tt"ntu'

peranssaran terhadap h"*, gyi,i* i:,':l i:i:i*il'r:',".':lJ:l f.l"ff:'*""'a Ringan, ba8iperbuut"" dllult-11111],n 
r,uruf h sampaidengan butirw.

b. Sedang, bagi perbuatan dimaksuo dala

i. i"."i,"i"8';,*b""tan dimaksud darambl::#:H,'ilt;l,lTili"J"n oir"ruo'pot"n r."o"tu.
d. Pelanssarn lainnva tl".t t'.0:!-tllliilii"*rJ 

nu"r-u'ia. t atau c oimatsud dalam pasal ini'
salah satu dari 3 (tiBa) jenis kategorr ol



PELANGGARAN rERHAotSt#**'o**" *oot "'*
Pasal 11

Mahasiswa yang melakukan pelanBgaran terhadap Kode Etik Mahasisw-a-dapat dikenakan sanksi moral

,i"i'"i., ,",itr,,","nY" sesuaidengan peraturan yang akan disusulkan tersendrn

Pasal 12

Dalam menerapkan jenis sanksl yang dikenakan kepada mahasiswa perlu dilakukan beberapa

pertimbangan sebagaiberikut: -,-' mahasiswa tersebut merupakan unsur kesengajaan yang

". 
P"l"nggutun YanE dilakukan ,olenL,,r"'i"orn rn"i"r*"" oerbuatan yanS melanggar'

, ::::'"":".11;j:::t"i;-:""'':iil"ffi:ffi i;;;;;;' merupakan pensurangan dari perbuatan

. ;:linh: g,1.fl,:i::i"#'1$:lill3lil"l'lii'""" "., 
peranssaran kode etik dimaksud

dalam keputusan ini 
akibatkan dari perbuatan melanggar tersebut baik bagi dirinya'

d. Ruang lingkup dan pengaruh yang or
" ii;;il";;;;;.t"'pun kel"mbagaan 

"kademik 
universitasrelkom'

BAB VI

T::I;
{1) Densan diberrakuka"*" fl::::.',*:'?i"t"H"J-ilt,1";::i#' ;il" ;:i:nH::'T:'::l

tata tertib mahasiswa sebelumnyi

keputusan inidinyataka" t'd"l !"''tio'lti,n Mahasiswa universitas Telkom ini akan ditetapkan

{21 Hal-hal vans belum diatur daram Koo€ "'l^ :ll:::::'::';';iodp etik ini.''' i".rl"o'liu"'',tt t'oak dapat dipisahkan dengan keputusan tenlang tt:'1t:''ll
,., i;: ;ii; ,;;;";l;*" uniu"t'itut r"iro,n inf mulai berlaku sejak tanssal ditetapkan'

DitetaPkan
Pada tanggal

: di Bandung
,t 2g Malet2ol4

kom

Tembusan:
Ketuo Y oY oso n P e ndid iko n Tel Rom
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