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Universitas Tanjungpura merupakan salah satu 
perguruan tinggi negeri di Kallmantan Baral ynng 
mempunyai visl, pada tahun 2020 menjadi institusi 
preservasi dan pusat informasi ilmiah Kallmanlan Baral 
serta menghasilkan luaran yang bermoral Pancasila dan 
mampu berkornpetlst, balk di tingkat daerah. nasional, 
regional, maupun rnternaslonal. Adapun misi Universitas 
Tanjungpura adala~ menyelenggarakan pendidlkan 
penelit'an, dan penqabdlan kepada masyarakat secara 
berkualitas sehingga dapat menghasllkan luaran yang 
mampu mengikuti, mengembangkan, dan memajukan llrnu 
pengetahuan, tcknolog1, dan seni serta mampu memberikan 
arah bagi pombangunan sesual dengan dlsiplin ilmu 
masing-masing. 

Datam rangka mencapai v1sl dan misi tersoout, 
Universitas Tanjungpura berusaha melakukan peningkatan 
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Universitas adalah Universitas Tanjungpura sebaga1 
institusi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, 
penelltlan dan pengabdian masyarakat. 

Fakultas adalah unsur pelaksana akademlk yang 
mengkoordinasikan dan/aiau metaksanakan pendidikan 
akadomik dan atau profesional, dan atau vokasi dalarn satu 
atau seperangkal cabang llmu pengetahuan, teknologi dan 
atau kesenian tertentu. 

Dosen adalah tenaga pendldik atau kependidikan 
pada universilas Tanjungpura yang khusus diangkat dengan 
tugas utarna mengajar. 

Pasal 1 
Kode E!ik Mahasiswa Universitas Tanjungpura adalah 

pedoman tertulis yang merupakan standar perilaku bagi 
mahasiswa dalam bennteraksi dengan dosen dan karyawan 
dalarn keglatan pernbelejaran, ekstrakurikuler dan aktivltas 
lalnnya serta interaksi dengan masyarakat 

Pasal 2 
Kode · Etik Mahasiswa diberlakukan dalam 

melaksanakan kcwajibannya baik sebagai peserta didik 
dar prlbadi sesu11i dengan sifatdan hakekamya merupakan 
anggota masyaraka; dan menjadi harapan bangsa untuk 
mengemban lugas masa yang akan datang. 

Pasal3 

Ujian adalah penllaian hasrl belajar yang dapat 
diselcnggarakan melalul ujian praktck. tengah semester, 
akh ir semester, skripsi, tests can disertast. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Mahasiswa adatah peserta didtk yang terdartar secara 
sah pada salah salu program s!ud1 yang tugas utamanya 
belaiar. 

Clvitas akademika adalah satuan yang terdiri alas 
dosen dan mahasiswa 

kualitas akadem k dan nonakademik. Rang~ai;;n perubahan 
lersebut akan lercapai apabila terdapat kornitrnon penuh 
dari mdividu ataupun inslitusi yang tcrkail dengan 
pelaksanaan kegiatan dt unlvers.tas Tan1ungpura. Salah 
salu komponen yang berpengaruh ternadap pencapaian 
visi dan misi Universitas Tanjungpura adalan mahasiswa. 
Mahasiswa Universitas Tanjungpura merupakan sumber 
daya manusia masa depan yang harus disiapkan scbagai 
1nlelektual yang lidak hanya memitiki pengetahuan tinggl 
leiapi juga perllaku dan akhla~ yang rnulia, Olch karena itu 
perlu dibuat kode elik mahasiswa Universitas Tanjungpura 
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1. Datang tepat waktu pada saat kuliah dan kegiatan 
akademik lainnya 

2. Menghindarkan dirt darl hal· hal can perbuatan yang 
dapat merugikan derajat dan martabat dosen sebagar 
penga1ar 

Pasat 7 

M1has1swa mempunyai kewaj1ban , 

BAB Ill 
HUBUNGAN MAHASISWA DENGAN DOSEN 

Pasal8 

Se\lap mahasiswa wajlb menghormali dosen baik di dalam 
rnaupun di luar perkullahan yang dlwujudkan dalam bentuk 

BABll 
HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA 

Pasa!6 

Mahaslswa mJlnipunyai hak : 
1 Mendapatkan pelayanan akademik sesua; aturan 

akadernik yang berlaku 
2 Menggunakan fasllilas dan sarana yang tersedia 

secara bertanggung jawab hanya untuk keperluan 
akadernik 

3. Aktir dalarn keg1atan kemahasiswaan dalam oidang 
akacermk dan ckstra kurlkuler akademik 

4. Menyampaikan pendapat secara sanlun dan 
bertanggungjawab 

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
menjujung tinggi hukum berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar 1945 

2. Menjunjung tinggl elika i!mu pengetahuan, teknolog1 
dan seni yang bersifat transparan, universal, objektif, 
krilis, dan bermanfaat untuk kepentingan masyarakal 

3. Menjunjung tinggi nama balk universitas 
4. Mematuhi segala pera\uran yang diletapkan universitas 

dan fakultas baik yang menyangkut bidang akademik 
maupun non akademik 

5. Memelihara fasilitas kampus dan menjaga kerukunan 
antar civitas akademlka 

6. Menjaga ketertiban, kesopanan, dan kesusilaan di 
Jingkungan kampus 

Pasal4 
Perkuliahan adatah proses pembelajaran yang harus 

diikuli mahasiswa melalul perencanaan, penyajian maien, 
dan evaluasi oclajar menga;ar di perguruan tin991. 

Pasal5 

Kegiatan ckstrakunkuler ada!ah seperangkat aklivitas dl luar 
kuriku!um untuk memngkatkan kemampuan mahasiswa di 
bldang akademik dan profesionalitils yang dilandasl dengan 
akhlak yang mulia. 

"' 
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BABVI 
SANKSI MAHASISWA TERHADAP PELANGGARAN 

KODE ETIK 

Pasal 12 

Pelanggaran terhadap Kode Etik Mahas1swa ini dapat 
dikenakan sanksi akademik sesuai yang lelah ditetapkan 
oleh F akultas dan Unlversitas. 

3. Bekerja sama dengan mahasJswa lain dalam menuntut 
iimu pengelahuan. 

4. Memiliki solidaritas yang kuat dim saling membantu 
untuk tujuan yang baik dan Udak bertenlangan dengan 
norma hukum atau norma lainnya yang hidup d1 dalam 
masyarakaL 

5. Menghlndari perkataan dan perbuatan yang dapat 
merugikan mahasiswa tain 

6. Menghormali perbedaan pendapat atau pandangan 
dengan mahasiswa lain. 

7. Tidak mengganggu ketenangan mahasiswa lain yang 
sedang menglkuti proses pembelajaran. 

8. Tidak mengajak atau mempengaruhi mahasiswa lain 
untuk melakukan tindakan lldak terpuii yang 
bertentangan oegan norma hukum dan norma lalnnya 
yang hidup di tangah masyarakat, 

ft 

' 
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BABIV 
HUBUNGAN MAHASISWA DENGAN KARYAWAN 

Pasal10 
Seliap mahasiswa wajib rnenghorrnali karyawan yang 
diwujudkan dalam bentuk: 
1. Memlnta pelayanan dengan sopan santun 
2. Bersikap sabar saat menunggu pelayanan 

BABV 
HU BU NGAN ANTAR MAHASISWA 

Pasal 11 
Setiap mahaslswa wajib menumbuhkembangkan 
masyarakat akademlk di kalangan mahasiswa dengan cara: 
1. Menghormali semua mahasiswa lanpa membedakan 

suku, agama, ras, dan stalus sosial 
2. Bersikap sopan sanlun dan adil terhadap semua 

mahasiswa dalarn berinteraksl baik di dalam maupun 
di luar kampus 

3. Memberikan umpan balik kepada dosen dalam proses 
pembelajaran secara sanlun 

Pasal9 
Setiap mahaslswa senantiasa dan wajib menerima dan 
metaksanakan tugas yang diberikan dosen dalam rangka 
memperlancar penyelesalan studinya secara balk dan 
ikhlas 
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BAB IX 
PENUTUP 

1. Hal·hal yang belum diatur dalam Kade Etik Mahasiswa 
Un1versllas Tajungpura akan diatur oleh Fakultas. 

8 

BABVlll 
PENGHARGAAAN 

Pasal14 

Mahasiswa yang berprestasi dalam bidang akadernik dan 
ektrakurikuter dapat diberikan penghargaan oleh Fakultas 
dan Unlversitas. 

Prof. Dr. H. Chairil Effendy, MS 
NIP 19570905 198403 1 007 

Ketua Sena!, 

Ditetapkan di Pontianak 
Pada Tanggat : 8 Marel 2010 

2. Kode Etik in! berlaku sejak ditetapkan melalul Surat 
Keputusan Rektor Unlversitas Tanjungpura. 

3. Segala sesuatunya akan d.itinjau kernbali dan diperbalki 
sebagaimana mestinya apabila terdapat kekehruan 
datam keputusan lni. 

BAB VII 
PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN KODE 

ETIK MAHASISWA 

Pasal13 

1. Penilaian terhadap laporan pelanggaran Kode Etik 
Mahaslswa Unlversitas Tanjungpura dilakukan oleh 
Dosen, Dosen Penaslhat Akademlk, Jurusan, 
Pembantu Dekan Ill, Pernbantu Rektor Ill, dan Komis! 
Ill Sena! Universilas Tanjungpura. 

2. Pembantu Dekan Ill tiap Fakullas, Pembnntu Rekmr 
lit, dan Komisi Ill Sena! Universitas Tanjungpura 
berwenang untuk menerima. memeroses, dan 
memutuskan pengaduan pelanggaran Kode Etlk 
Mahasiswa. 
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Cukup [elas 

Cukup jelas 

BAB IV 
HUBUNGAN MAHASISWA DENGAN DOSEN 

Pasal 15 
Pasal9 

Cukup jelas 
Pasal8 

Cukup jelas 
Pasal7 

Cukup [elas 

Cukup jelas BAB Ill 
HUBUNGAN MAHASISWA 
DENGAN UNIVERSITAS 

Pasal 14 
Mematuhi segala peraturan akademik dan nonakademik d1 
tingkat universitas dan fakultas 

Pasal6 

Pasal5 
Cukup jelas 

Pasal 4 

Cukup jelas 
Pasal3 

Cukup jelas 
Pasal2 

Cukup jelas 
BABll 

HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA 

Pasal12 

Hak yang diperoleh disesuaikan dengan aturan akademik 
Universltas Tan)ungpura 

Pasal13 
Kewajiban yang harus dilaksanakan disesuaikan dengan 
aturan akademik Umversilas Tanjungpura 

Pasal1 

Cukup jelas BABI 
PENDAHULUAN 

Pasal 11 
Cukup jelas 

Pasal 10 PENJELASAN KODE ETIK MAHASISWA 
UNIVERSITAS TANJUNGPURA 
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Cukup jelas 

BABIX 
PENUTUP 

Cukup jelas 
Pasal20 

BABVlll 
PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN KOOE 

ETIK MAHASISWA 

Cukup [etas 
Pasal19 

BAB VII 
KEWAJIBAN MAHASISWA TERHADAP 

PELAKSANAAN KODE ETIK 

Cukup jelas 

BABVI 
HUBUNGAN ANTAR MAHASISWA 

Pasal 18 

Cukup jelas 
Pasal17 

BABV 
HUBUNGAN MAHASISWA DENGAN KARYAWAN 

Cukup [etas 
Pasal 16 
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