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Etika berasal dari bahasa yunani kuno, yaitu “ethos” yang berarti watak kesusilaan atau 

adat kebiasaan (custom). Etika berkaitan erat dengan perkataan moral yang merupakan istilah 

dari bahasa latin, yaitu “mos” dan dalam bentuk jamak “mores” yang juga berarti adat kebiasaan 

atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik atau kesusilaan dan 

menghindari hal-hal tindakan yang buruk (Asyila,2007). Etika dan moral kurang lebih sama 

pengertiannya, namun dalam kegiatan sehari-hari terdapat perbedaan, yaitu moral atau 

moralitas untuk penilaian perbuatan yang dilakukan, sedangkan etika adalah untuk pengkajian 

sistem nilai yang berlaku (Gumilar,2007). 

 Filsuf Aristoteles dalam bukunya Etika Nikomacheia memberikan gambaran 

pembahasan tentang etika dalam dua inti penting; pertama,terminius technicus, etika dipelajari 

untuk ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah perbuatan atau tindakan manusia; kedua, 

manner and custom, etika berkaitan dengan tatacara dan kebiasaan (adat yang melekat dalam 

kondrat manusia (in herent in human nature) yang terikat dengan pengertian “baik” dan “buruk” 

suatu tingkah laku atau perbuatan manusia (Gumilar,2007).  

 Berbicara masalah etika, tentu akan berkaitan dengan konsep utama dalam bagian 

etika, yaitu etika deskriptif dan normatif. Etika deskriptif berbicara mengenai fakta secara apa 

adanya, yakni mengenai nilai dan perilaku manusia sebagai suatu fakta yang terkait dengan 

situasi dan realitas yang membudaya sehingga memungkinkan manusia dapat bertindak secara 

etis.Etika normatif menetapkan berbagai sikap dan perilaku yang ideal dan seharusnya dimiliki 

oleh manusia atau apa yang seharusnya dijalankan oleh manusia dan tindakan apa yang 

bernilai dalam hidup ini. Jadi etika normatif merupakan norma-norma yang dapat menuntun agar 

manusia bertindak secara baik dan menghindarkan hal-hal yang buruk, sesuai dengan kaidah 

atau norma yang disepakati dan berlaku di masyarakat (Gumilar,2007).  

 Etika dalam perkembangannya sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Etika 

memberi manusia orientasi bagaimana ia menjalani hidupnya melalui rangkaian tindakan 

sehari-hari. Itu berarti etika membantu manusia untuk mengambil sikap dan bertindak secara 

tepat dalam menjalani hidup. Etika pada akhirnya membantu manusia untuk mengambil 

keputusan tentang tindakan apa yang perlu dilakukan dan dipahami bersama. Etika dapat 

diterapkan dalam berbagai aspek sisi kehidupan kita dengan disusun sebuah pedoman yang 

dirancang bersama untuk kepentingan bersama. Maksud dari pedoman itu tidak lain untuk 



menjaga kepentingan masing-masing yang terlibat agar terjalin ketenangan, ketentraman dan 

terlindungi tanpa merugikan kepentingannya serta terjamin perbuatannya yang dijalankan 

sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hak-hak asasi 

umumnya. 

 Dunia pendidikan pun, tidak lepas dari suatu pegangan etika yang mengatur situasi dan 

kondisi pelaku pendidikan. Bagi profesi guru sudah disusun pedoman dalam bentuk kode etik 

yang telah diatur dalam organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia. Adapun profesi dosen 

dalam UU No.14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen serta Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia no 37 Tahun 2009 pasal1 tentang dosen menyebutkan bahwa dosen adalah pendidik 

profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan 

menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan dan seni melalui pendidikan, peneltian dan 

pengabdian kepada masyarakat.  

 Sebagai dosen yang berada di ruang lingkup Universitas Negeri Yogyakarta, telah diatur 

dalam Peraturan UNY berdasarkan Surat Keputusan Rektor no.01/PU/2000 tentang etika 

dosen. Dosen memiliki tugas utama sebagai pelaksana Tri Darma Perguruan Tinggi, yaitu 

pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Bidang pengajaran meliputi tugas 

sebagai pengajar, penasihat akademik, dan pembimbing  penulisan tugas akhir, skripsi, tesis, 

atau disertasi, PKL, PPL, dan KKN sesuai dengan bidang ilmu, keahlian dan kewenangan yang 

dimilikinya.  Selain itu, dosen melaksanakan tugas penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat untuk mendukung mata kuliah yang diampunya. 

Penyusunan Etika Dosen. Etika dosen disusun bertujuan untuk membentuk citra 

dosen yang dapat dijadikan teladan dalam memasuki lingkungan masyarakat modern dan 

profesional. Dosen sebagai figur di masyarakat dan civitas akademika seyogyanya memiliki 

intregritas intelektual dan terbuka terhadap perubahan. Dosen yang profesional hendaknya 

peduli terhadap lingkungan, kesehatan dan sangat menghagai waktu dalam penyelenggaraan 

pendidikan. Seorang dosen yang professional hendaknya berpikir, bersikap, dan berperilaku 

sebagai anggota masyarakat ilmiah, berbudi luhur, jujur, bersemangat, bertanggung jawab dan 

menghindari perbuatan tercela. Pribadi dosen seyogyanya bersikap terbuka dan menjunjung 

tinggi kejujuran akademik serta menjalankan tugas profesi dengan sebaik-baiknya. Figur dosen 

sebaiknya memiliki kedisiplinan, bersikap rendah hati, peka, teliti, hati-hati, dan menghargai 

pendapat orang lain. 

 Busana. Pakaian dosen seyogyanya sopan dan disesuaikan dengan peran dan 

lingkungan, baik di kantor,ruang kelas dengan pakaian formal. Dosen sebagai utusan fakultas 



atau universitas untuk menghadiri undangan resmi disesuaikan dengan syarat atau permintaan 

pengundang. 

 Waktu. Dosen melakukan tatap muka dikelas setiap kali pertemuan sesuai dengan 

jadwal perkuliahan dengan  tepat waktu. Dosen memenuhi komitmen waktu yang telah 

dijanjikan kepada mahasiswa baik dalam memberikan layanan di luar acara tatap muka di kelas 

maupun dalam bimbingan skripsi dan bimbingan akademik.  

Beban Kerja Dosen. Beban kerja dosen dinyatakan dalam bentuk Ekuivalensi Waktu 

Mengajar Penuh (EWMP) sebanyak 12 SKS.  Satu SKS setara dengan tiga jam kerja per 

minggu atau 48 jam kerja per semester.  EWMP tersebut tersebar ke dalam tugas-tugas 

institusional yang meliputi: (1) pendidikan,(2) penelitian dan pengembangan ilmu, (3) 

pengabdian kepada masyarakat, (4) pembinaan kreativitas akademik, dan (5) administrasi dan 

manajemen. 

Interaksi. Dosen sangat terbuka untuk menerima pernyataan, asumsi dan pendapat 

mahasiswa mengenai bahan ajar yang diampunya, mengingat ilmu pengetahuan senantiasa 

berubah dan berkembang. Dosen memiliki integritas dan dedikasi tinggi dalam mengevaluasi 

hasil ujian dan bentuk penugasan lain dalam memenuhi komitmen yang telah disusun dalam 

silabus. Dosen senantiasa meningkatkan mutu dunia akademis melalui proses belajar 

mengajar, penelitian dan kepedulian sosial juga dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat. 

Dosen bebas menyampaikan pendapat sesuai dengan kebebasan akademik dan mimbar 

akademik 

Dosen sebagai penasehat akademik, wajib memberikan waktu untuk bimbingan 

kemajuan kepada mahasiswa bimbingannya; mengusahakan agar mahasiswa yang 

dibimbingnya mendapat pengarahan yang tepat dalam mengatur program belajar, prioritas 

belajar dan beban belajar; memberi kesempatan mahasiswa agar dapat mengembangkan sikap 

dan kebiasaan belajar yang baik; memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk 

membicarakan masalah akademik..  

Dosen sebagai pembimbing skripsi, berkewajiban untuk membimbing dengan 

seksama, teliti, dengan menulis usulan, memberikan arahan dan pertimbangan untuk kemajuan 

mahasiswanya. Dosen juga berkesempatan melakukan penelitian secara kolaborasi dengan 

mahasiswa.  

Dosen sebagai pembimbing Praktik Pengalaman Lapangan, berkewajiban 

melakukan interaksi dengan membimbing dan mengarahkan mahasiswanya; melaksanakan 

supervisi lapangan sampai penulisan laporan akhir PPL dan mengujinya. 



Dosen sebagai pembimbing Kuliah Kerja Nyata, hendaknya membina kerjasama 

dengan perangkat desa, aparat pemerintah, instansi atau dinas dan lembaga mitra terkait juga 

masyarakat tempat pelaksanaan KKN. Dosen seyogyanya menggerakkan disiplin, memberikan 

motivasi dan mengarahkan dan  mengendalikan kegiatan serta perilaku mahasiswa dan demi 

tercapainya program KKN. Dosen berkewajiban melakukan penilaian dalam rangka evaluasi 

kegiatan KKN baik untuk mahasiswa juga untuk masukan bagi UPPL. 

Lingkungan. Dosen memiliki kepedulian terhadap kebersihan diri dan kesehatan 

lingkungan disekitarnya. Dosen menggunakan fasilitas kampus, seperti telephone, air,listrik 

seperlunya dan sehemat mungkin. Civitas akademika mempunyai tanggung jawab untuk 

menjaga nama baik almamater serta menyadari bahwa Perguruan Tinggi harus benar-benar 

merupakan masyarakat ilmiah yang akan berkembang terus sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab bersama seluruh sivitas akademika 

untuk menjaga dan menciptakan lingkungan suasana yang kondusif bagi terselenggaranya 

proses belajar mengajar. 

 Pada dasarnya, penekanan dalam segala aktivitas sebagai dosen adalah “sikap dan 

perilaku” dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai dosen yang profesional di bidangnya 

sehingga berkembang  pribadi yang saling menghargai  dan bekerjasama untuk kepentingan 

bersama. Nilai moral dan etika yang disusun dalam kode etik yang standar untuk sebuah 

profesi adalah memberikan jalan, pedoman, tolak ukur dan acuan untuk mengambil keputusan 

tentang tindakan apa yang akan dilakukan dalam berbagai situasi dan kondisi tertentu, 

sehingga dapat memberikan pelayanan yang prima sesuai dengan profesi dan keahliannya 

masing-masing. Pengambilan keputusan terhadap penyimpangan etis juga merupakan 

konsekwensi moral dan perlu diperhitungkan secara matang baik buruknya sebagai akibat yang 

ditimbulkan dari tindakannya itu secara obyektif dan sekaligus memiliki tanggung jawab atau 

integritas yang tinggi. 

 Ekspektasi dari etika dosen diatas merupakan ambang dari kompetensi dosen yang 

perlu direnungkan kembali. Sungguh bijak dan berpribadi yang matang dan dengan kebesaran 

hati apabila seorang dosen telah melakukan diatas dari yang diharapkan. Berbagai kebutuhan 

dan kepentingan di luar dari tugas utama dosen hendaknya dipertimbangkan dahulu agar tidak 

terjadi reduksi profesional dari seorang dosen yang professional. 
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