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Bagaimana pendapat Anda? 

 

1. Si A ingin menggunakan lift. Ketika lift terbuka, 
Si A langsung masuk, disusul dua orang dari lift 
yang mau keluar. 

2. Si A ingin menggunakan lift. Ketika Si A datang, 
di depan lift sudah ada empat orang yg 
menunggu lift. Kebetulan Si A menempati posisi 
lebih dekat ke pintu lift. Ketika lift terbuka, Si A 
menjadi yang pertama masuk. 



Apa yg Anda lakukan? 

3. Di depan lift sudah menunggu 7 orang saat 
seorang dosen datang. Ketika lift terbuka, ke-8 
orang ini masuk & Pak dosen masuk paling akhir. 
Saat itu alarm tanda ‘overload’ berbunyi.  

4. Di depan lift sudah menunggu 7 orang saat 
Pak Dekan datang. Ketika lift terbuka, ke-8 orang 
ini masuk & Pak Dekan masuk paling akhir. Saat 
itu alarm tanda ‘overload’ berbunyi.  



Bagaimana pendapat Anda? 

 

5. Mahasiswa merokok di dalam gedung FISIP. 
Selain gedungnya tertutup, panas dan dipenuhi 
mahasiswa lainnya, Mhs yg merokok ini 
membuang abu rokok di lantai.   

6. Sekelompok mhs menunggu dosen di lt 3 FISIP. 
Mereka duduk sambil mengobrol. Setelah mereka 
bubar, terlihat botol bekas minuman dan plastik 
bungkus makanan ada di lantai tempat mereka 
ngobrol. 



Bagaimana pendapat Anda? 

7. Si A mendapat tugas dari dosen menulis 
makalah. Si A browsing internet sesuai topik 
makalah. Si A copy-paste artikel di internet, untuk 
makalah Si A. 

8. Sebelum ujian (class-examination) dimulai. Si A 
menulis-nulis materi (yg Si A prediksi akan keluar di 
ujian) di tembok samping tempat duduk dan di 
tempat duduk Si A. 



 

Di kelas, saat dosen memberikan kuliah, mhs ber 
HP an. Bgmn sikap Anda? 



Apa itu Etika? 

• Dari bhs Yunani “Ethos” (Watak) 

• Ada 2 pengertian: 

a. “Filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar 
tentang ajaran-ajaran dan pandangan-
pandangan moral.” 

b. “Nilai-nilai atau norma-norma moral yang 
menjadi pegangan seseorang atau suatu 
kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. 
Etika merupakan kumpulan asas atau nilai 
moral, misalnya kode etik 

 

 



Mengapa Perlu Etika? 

• Manusia cenderung: 

  - “homo homini lupus” (Thomas Hobbes) 

  - “setiap makhluk hidup mencintai diri sendiri”   

      (Cicero)                 Padahal manusia itu makhluk sosial 

 

                               Kebebasan individu vs kebebasan sosial 

 

 
 
  
 



Anda BEBAS Berlari 

Anda BEBAS berlari  
10 km?  
20 km? 42 km? 

Anda BEBAS berlari seperti ini? 



ETIKA ITU 
 Mengatur apa yang boleh dan tidak boleh 

dilakukannya 

 Membentengi agar tdk melanggar disiplin / aturan 
yang berlaku 

 Memotivasi untuk melakukan perbuatan yang 
benar / baik dan menghindar dari perbuatan yang 
salah / buruk 

 Menumbuhkan kesadaran akan makna 
perbuatannya   dan  konsekwensi / akibat dari apa 
yang telah diperbuatnya 

 Meneguhkan hak dan kewajiban seseorang dalam 
pergaulan sosialnya 
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Mereka ini Orang Pintar 
atau Bodoh? 

 
Mereka ini LULUS UJIAN 

NASIONAL 
 

Anas & Andi itu DOKTOR 
 

Rudy itu Prof. Dr 
Ada Jenderal, Putri 

Indonesia 

 



Etika  itu bisa Olah Hati & Olah Rasa 



OLAH 
HATI 

OLAH 
PIKIR 

OLAH 
RASA/ 
KARSA 

OLAH 
RAGA 

beriman dan 
bertakwa, jujur, 

amanah, adil, 
bertanggung jawab, 

berempati, berani 
mengambil resiko, 

pantang menyerah, 
rela berkorban, dan 

berjiwa patriotik 

ramah, saling 
menghargai, toleran, 

peduli,  suka 

menolong, gotong 
royong, nasionalis, 

mengutamakan 
kepentingan umum, 
dinamis, kerja keras, 

dan beretos kerja 

bersih dan sehat, 
disiplin, sportif, 

tangguh, andal, 

berdaya tahan, 
bersahabat, 
kooperatif, 

determinatif, 
kompetitif, ceria, 

dan gigih 

cerdas, kritis, 

kreatif, inovatif, 
ingin tahu, 

berpikir 
terbuka, 

produktif, 
berorientasi 
Ipteks, dsb. 

13 Sumber: Materi Pendidikan kharakter UB, 2013 

Etika lebih berada di Olah Hati & Rasa 



 
ETIKA DI KAMPUS 

PERGAULAN AKADEMIS 



Kode Etik Akademis di FISIP 

• Memiliki integritas keilmuan: 

- kejujuran intelektual: Tdk menyontek; tdk 
plagiat 

- Menghargai karya orang lain 

• Tdk bersikap solipsisme 

• latihan intelektual dilakukan secara aktif dan 
terus-menerus dan diungkapkan baik tertulis 
maupun lisan 

• sikap keterbukaan diri, tidak prejudice 
  

 



Kode Etik Perilaku/Pergaulan di FISIP 

• Disiplin waktu:  

- Jika mhs terlambat lebih dari 10 mnt: tdk boleh 
masuk kelas & tdk boleh mengisi daftar hadir 

- Jika Dosen terlambat lebih dari 10 mnt: mhs 
berhak keluar & tanda tgn kehadiran; dosen msh 
bisa mengajar mhs yg memilih tetap di kelas. 

• Jumlah Kehadiran di Kelas: 

- Mhs hrs hadir di kelas min. 80% dari 14 
pertemuan. Sanksi: tdk boleh ikut ujian 

- Dilarang titip tanda tgn/memalsukan td tgn 

 



• Berkomunikasi (face to face; HP; email; facebook) 
sesuaikan dengan konteks kom: 

- Waktu 

- Psikologis 

- Sosial-Budaya 

 

• Busana di kampus: sopan, rapi, nyaman, tdk ketat 
& mini, tdk pake baju yg bahannya transparan, tdk 
pakai kaos oblong, tdk pake kaos tanpa 
lengan/krah, tdk pake sandal 

 
 
     



 



Kode Etik: hasil Rapat 28-8-2013 

• Larangan merokok 
Semua mahasiswa dan karyawan dilarang merokok 
di dalam Gedung FISIP UB. Area merokok berada di 
luar gedung FISIP sambil menunggu penyelesaian 
area smoking corner. 
• Membuang Sampah 
Dilarang membuang sampah sembarangan di 
semua area FISIP baik di dalam ataupun luar 
gedung 
• Dilarang pacaran di areal FISIP 
Mahasiswa dilarang pacaran di semua area FISIP 
dengan menggunakan kontak fisik 

 



Standar etis/moral yg lain  

• Jika saat masuk kelas & sdh ada dosen & mhs 
lain di kelas, maka ucapkan salam.  

• Memperhatikan dosen yang sedang menjelaskan 
materi. Hargai orang yg sedang berbicara. 

• Jika kita ingin ke belakang kita meminta ijin 
terlebih dahulu kepada dosen. 

• Budayakan tegur-sapa dengan sopan 

• Parkir di tempat yg disediakan, patuhi rambu-
rambu di kampus 



TERIMA KASIH 

FISIP 

GUDANGNYA 

ORANG PINTAR & BERKHARAKTER BAIK 

 

Rachmat K, Ph.D 


