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KATA PENGANTAR

Dengan mengucap hamdalah, segenap syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT., atas rahmat
dan karunia-Nya sehingga Pedoman etik Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Maulana
Malik Ibrahim Malang tahun 2021- 2025 dapat disusun dengan baik. Sholawat dan salam semoga
terlimpah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW., dan umat yang mengikuti dan mencintai
beliau hingga akhir zaman
Pedoman etik disusun dengan tujuan sebagai pedoman etik, monitoring, evaluasi, pengkajian dan
penanganan masalah etik di lingkungan FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pedoman etik
dipergunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan bagi sivitas akademika yang terdiri
dari tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan mahasiswa FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang.
FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang selalu mengharapkan adanya masukan baik dalam
format maupun substansinya atas segala kekurangan yang masih ditemukan dalam Pedoman etik
ini. Semoga bermanfaat bagi penentu kebijakan dalam mengambil keputusan.

Malang, 22 Juni 2020
Dekan,

Prof. Dr. dr. Yuyun Yueniwati P.W,
M.Kes, Sp.Rad(K)
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BUKU PEDOMAN ETIK FKIK UIN MALANG
1.1 Landasan Pemikiran
Komisi etik dibentuk oleh Dekan FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang berdasarkan
SK Dekan No: 519/FKIK/2020 dengan tujuan memberikan panduan pedoman etik, monitoring,
evaluasi, pengkajian dan penanganan masalah etik di lingkungan FKIK UIN Maulana Malik
Ibrahim Malang. Pedoman etik dipergunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan bagi
sivitas akademika yang terdiri dari tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan mahasiswa FKIK
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
Panduan etik dipergunakan untuk menjaga dan melindungi harkat dan martabat manusia
dengan berlandaskan kepada Al Qur,an dan hadits. Prinsip sebagai muslim dan mukmin menjadi
tuntunan dalam menjalankan setiap kegiatan di lingkungan kampus dengan mengedepankan sikap
sopan santun, persudaraan sebagai sesama muslim, azas keadilan, azas kemanfaatan dan mencegah
kemudharatan.
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1.2 Struktur, Tugas dan Fungsi Komisi Etik
1.2.1 Struktur Unit FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Komisi etik merupakan bagian dari struktur unit yang berada langsung di bawah Dekan
FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Gambar 1.1 Struktur unit FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
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1.2.2 Tugas dan Fungsi Komisi Etik
Tugas pokok Komisi Etik
1. Menyusun pedoman etik di lingkungan FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Melakukan sosialisasi pedoman etik di lingkungan FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pedoman etik
4. Menerima pengaduan, merespon dan melakukan kajian atas pelaporan pelanggaran etik
yang dilakukan oleh mahasiswa, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
5. Melakukan kajian aspek etik sebagai solusi atas pelanggaran etik yang terjadi di
lingkungan FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
6. Memberikan pembinaan etik kepada mahasiswa, tenaga pendidik dan tenaga
kependidikan secara periodik.
Fungsi komisi adalah menyampaikan hasil kajian dalam bentuk rekomendasi kepada Dekan atas
pelanggaran etik yang dilakukan oleh sivitas akademika FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang.

1.3 Alur Kerja Komisi Etik
Alur Kerja Komisi Etik
1. Menerima Pengaduan pelanggaran etik yang dilakukan sivitas akademika FKIK UIN
Maulana Malik Ibrahim Malang melalui kesekretariatan etik profesi atau E-komplain.
2. Komisi etik mengadakan rapat untuk melakukan kajian atas laporan pengaduan yang
diterima.
3. Komisi etik melakukan tahap mediasi dengan menghadirkan pelapor, terlapor dan tenaga
pendidik wali (advokasi) serta orang tua untuk mendapatkan keterangan dan
pengklasifikasian atas kejadian pelanggaran etik serta melakukan upaya mediasi agar
tercapai kesepakatan atas konflik yang terjadi antara pelapor dan terlapor.
4. Apabila proses mediasi gagal maka komisi etik membuat rekomendasi kepada Dekan
untuk dilanjutkan ke tahap sidang disiplin yang dihadiri oleh Perwakilan komisi etik,
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pelapor, terlapor,saksi, kaprodi yang bersangkutan dan Dekan. Pada tahap ini dapat
dihadirkan barang bukti yang berkaitan dengan pelanggaran etik tersebut.
5. Keputusan hasil sidang disiplin ditetapkan oleh Dekan FKIK UIN Maulana Malik
Ibrahim Malang.
6. Sanksi pelanggaran disiplin berat diputuskan dan ditetapkan oleh Rektor UIN Maulana
Malik Ibrahim Malang.
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Gambar 1.2 Alur kerja komisi etik
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1.3.1 Pelanggaran Kode Etik yang Dilakukan oleh Mahasiswa Tahap Sarjana
1. Komisi etik menerima pengaduan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh mahasiswa
FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Komisi etik mengadakan rapat untuk melakukan kajian atas laporan pengaduan yang
diterima.
3. Komisi etik melakukan tahap mediasi dengan menghadirkan pelapor, terlapor dan tenaga
pendidik wali (advokasi), untuk mendapatkan keterangan dan pengklasifikasian atas
kejadian pelanggaran etik serta melakukan upaya mediasi agar tercapai kesepakatan atas
konflik yang terjadi antara pelapor dan terlapor.
4. Apabila proses mediasi gagal maka komisi etik membuat rekomendasi kepada Dekan
untuk dilanjutkan ke tahap sidang disiplin yang dihadiri oleh Perwakilan komisi etik,
pelapor, terlapor,saksi, kaprodi akademik dan Dekan. Pada tahap ini dapat dihadirkan
barang bukti yang berkaitan dengan pelanggaran etik tersebut.
5. Keputusan hasil sidang disiplin ditetapkan oleh Dekan FKIK UIN Maulana Malik
Ibrahim Malang.
6. Sanksi pelanggaran disiplin berat diputuskan dan ditetapkan oleh Rektor UIN Maulana
Malik Ibrahim Malang.
7. Surat keputusan Dekan atas sanksi pelanggaran disiplin dikeluarkan dan diberikan kepada
pihak yang terkait.
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1.3.2 Pelanggaran Kode Etik yang Dilakukan oleh Mahasiswa Tahap Profesi
1. Komisi etik menerima pengaduan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh mahasiswa
profesi FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Komisi etik mengadakan rapat untuk melakukan kajian atas laporan pengaduan yang
diterima.
3. Komisi etik melakukan tahap mediasi dengan menghadirkan pelapor, terlapor dan tenaga
pendidik wali (advokasi) untuk mendapatkan keterangan dan pengklasifikasian atas
kejadian pelanggaran etik serta melakukan upaya mediasi agar tercapai kesepakatan atas
konflik yang terjadi antara pelapor dan terlapor.
4. Apabila proses mediasi gagal maka komisi etik membuat rekomendasi kepada Dekan
untuk dilanjutkan ke tahap sidang disiplin yang dihadiri oleh Perwakilan komisi etik,
pelapor, terlapor,saksi, kaprodi profesi, Dekan dan Pimpinan RS Pendidikan/RS Jejaring/
Wahana Pendidikan. Pada tahap ini dapat dihadirkan barang bukti yang berkaitan dengan
pelanggaran etik tersebut.
5. Keputusan hasil sidang disiplin ditetapkan oleh Dekan FKIK UIN Maulana Malik
Ibrahim Malang.
6. Sanksi pelanggaran disiplin berat diputuskan dan ditetapkan oleh Rektor UIN Maulana
Malik Ibrahim Malang.
7. Surat keputusan Dekan atas sanksi pelanggaran disiplin dikeluarkan dan diberikan kepada
pihak yang terkait.

1.3.3 Pelanggaran Kode Etik yang Dilakukan oleh Tenaga Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
1. Komisi etik menerima pengaduan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh tenaga
pendidik dan tenaga kependidikan FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Komisi etik mengadakan rapat untuk melakukan kajian atas laporan pengaduan yang
diterima.
3. Komisi etik melakukan tahap mediasi dengan menghadirkan pelapor, terlapor untuk
mendapatkan keterangan dan pengklasifikasian atas kejadian pelanggaran etik serta

7 BUKU PEDOMAN ETIK FKIK

melakukan upaya mediasi agar tercapai kesepakatan atas konflik yang terjadi antara
pelapor dan terlapor.
4. Apabila proses mediasi gagal maka komisi etik membuat rekomendasi untuk dilanjutkan
ke tahap sidang disiplin yang dihadiri oleh Perwakilan komisi etik, pelapor,
terlapor,saksi, Kaprodi dan Dekan. Pada tahap ini dapat dihadirkan barang bukti yang
berkaitan dengan pelanggaran etik tersebut.
5. Keputusan hasil sidang disiplin ditetapkan oleh Dekan FKIK UIN Maulana Malik
Ibrahim Malang.
6. Sanksi pelanggaran disiplin berat diputuskan dan ditetapkan oleh Rektor UIN Maulana
Malik Ibrahim Malang.
7. Surat keputusan Dekan atas sanksi pelanggaran disiplin dikeluarkan dan diberikan kepada
pihak yang terkait.
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Pedoman Etika Mahasiswa FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2.1 Pedoman Etika Berpenampilan
1. Mengenakan pakaian yang sopan dan rapi
2. Tidak ketat, tidak tipis, dan tidak transparan
3. Tidak berbahan kaos dan jins
4. Bersepatu
5. Menjaga kebersihan anggota tubuh
6. Khusus Putra:
• Rambut wajar dan rapi
• Tidak memakai asesoris
7. Khusus Putri:
• Baju atasan panjang menutupi pantat
• Lengan sampai pergelangan tangan
• Rok panjang menutupi mata kaki
• Kerudung menutupi dada
• Tidak bermake-up mencolok
2.2 Pedoman Etika Pergaulan Sesama Mahasiswa
1. Bersikap dan berperilaku sopan dan santun dalam setiap aktivitas dan menjaga nilai
ukhuwah Islamiyah antar mahasiswa
2. Menjaga pergaulan antara sesama dan lawan jenis berdasarkan nilai-nilai keislaman
3. Menjaga etika cara berkomunikasi antar mahasiswa (saling menghargai pendapat, tidak
mudah memperdebatkan hal yang tidak tidak bermanfaat)
4. Menghindarkan diri dari keterlibatan dan atau persekongkolan dalam hal kejahatan
5. Saling tolong menolong dalam hal kebaikan
6. Menjaga diri agar tidak mudah terlibat konflik antar mahasiswa
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2.3 Pedoman Etika Terhadap Tenaga Pendidik dan Kependidikan
1. Bersikap dan berperilaku sopan dan santun dalam setiap aktivitas dan menjaga nilai
ukhuwah Islamiyah kepada tenaga pendidik dan kependidikan
2. Mengucapkan salam dan menunjukkan sikap hormat
3. Bagi mahasiswa yang hendak meminta tanda tangan baik pada pimpinan, tenaga
pendidik, atau staf kependidikan terkait keperluan akademik, tidak diperkenankan
menitipkan tanda tangan kecuali atas ijin yang bersangkutan
2.4 Pedoman Etika Dalam Kegiatan Pembelajaran
2.4.1 Etika Kegiatan Pembelajaran Luring
1. Mahasiswa hendaknya menjaga kebersihan dan kerapihan ruangan pembelajaran,
tidak boleh ada sampah tertinggal dalam ruangan sebelum dan setelah digunakan
2. Mahasiswa hendaknya memulai kegiatan pembelajaran dengan membaca basmalah
dan doa menuntut ilmu
3. Mahasiswa hendaknya memperhatikan dengan baik pembelajaran yang disampaikan
oleh tenaga pendidik
4. Mahasiswa hendaknya tidak meninggalkan kelas tanpa seizin tenaga pendidik
5. Mahasiswa hendaknya tidak makan, bersenda gurau, dan bermain gadget selama
pembelajaran
6. Mahasiswa hendaknya tidak menyebarluaskan modul, buku ajar, PPT, video
pembelajaran tenaga pendidik ke pihak eksternal termasuk upload di website berbagi
dokumen tanpa seijin penulis,
2.4.2 Etika Pembelajaran Daring
Etika ini berlaku bagi seluruh mahasiswa yang mengikuti pembelajaran daring dengan
menggunakan aplikasi, seperti zoom, video call, dll.
1. Mahasiswa hendakya hadir dalam pembelajaran daring sesuai jadwal yang
ditetapkan
2. Mahasiswa hendaknya tidak mengikuti proses pembelajaran lebih dari 1 mata
kuliah dalam 1 waktu
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3. Mahasiswa hendaknya berbusana rapi sesuai dengan etika berpenampilan dan
duduk sopan selama mengikuti pembelajaran daring
4. Menuliskan identitas pada akun yang dipakai dengan format: Nama (NIM)
5. Mahasiswa hendaknya mematikan audio pada saat tenaga pendidik sedang
presentasi agar tidak mengganggu
6. Mahasiswa hendaknya selalu menyalakan video pada saat proses pembelajaran
7. Menggunakan chat untuk berdiskusi dengan bahasa yang sopan
8. Tidak meninggalkan forum daring sebelum pembelajaran diakhiri, kecuali terjadi
masalah dalam jaringan
2.5 Pedoman Etika Pembuatan Karya Ilmiah
Dalam pembuatan karya ilmiah, mahasiswa hendaknya:
1. Menggunakan hak kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk mengkaji ilmu
pengetahuan, riset penelitian, pengabdian masyarakat;
2. Senantiasa menggunakan Al-Qur’an dan Hadits sebagai landasan dan sumber inspirasi dalam
membuat dan mengembangkan karya ilmiah;
3. Senantiasa berusaha mengikuti dan memperbaharui perkembangan pengetahuan ilmu dan
teknologi sebagai pilar penulisan karya ilmiah;
4. Melakukan bimbingan dalam rangka penyelesaian tugas akhir/skripsi secara intensif;
5. Senantiasa menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran ilmiah serta menghindarkan diri dari
perbuatan yang melanggar norma masyarakat ilmiah seperti penjiplakan (plagiasi), pemalsuan
data, pemalsuan tanda tangan dan sebagainya, dalam membuat karya ilmiah;
6. Menghormati dan menghargai sampel atau obyek penelitian sesuai dengan prinsip etik yaitu
bertanggung jawab (autonomy), tidak membahayakan (nonmaleficiency), bermanfaat
(beneficence), dan adil (justice);
7. Menyerahkan tugas/laporan tepat waktu;
8. Berusaha mendiseminasikan/menyebarluaskan hasil karya ilmiah agar bermanfaat bagi
khalayak umum sebagai bentuk tanggung jawab seorang Khalifatul fil ardhi;
9. Tidak memberikan atau menjanjikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada tenaga
pendidik atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses bimbingan/ tugas/
laporan/ skripsi.
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2.6 Pedoman etika dalam kegiatan minat dan bakat
Dalam melaksanakan kegiatan penyaluran minat dan bakat, mahasiswa hendaknya:
1. Senantiasa menggali dan mendayagunakan setiap potensi yang dimiliki untuk memberi
manfaat pada orang lain;
2. Senantiasa berusaha menjaga kesehatan diri baik aspek fisik, psikis, sosial maupun spiritual;
3. Senantiasa menggunakan potensi diri untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran, kebaikan dan
keindahan;
4. Senantiasa berusaha menjadi pribadi yang sportif, mandiri, disiplin, kreatif dan inovatif;
5. Berusaha menggunakan setiap ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni untuk
mengembangkan potensi diri;
6. Berusaha menggunakan potensi diri untuk melestarikan dan menjunjung tinggi kebudayaan
nasional;
7. Senantiasa menjaga kesucian berpikir, kesopanan sikap dan tutur kata, kesantunan berperilaku
di setiap kegiatan penyaluran minat dan bakat;
8. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, merusak, dan mengganggu
ketertiban selama kegiatan minat dan bakat;
9. Senantiasa rendah hati menjadikan setiap pendapat, pemikiran, saran dan kritik orang lain
sebagai pemicu untuk pengembangan potensi diri;
10. Berusaha meningkatkan kepekaan terhadap masalah-masalah kemasyarakatan agar mampu
menyalurkan potensi diri secara tepat.

2.7 Pedoman etika dalam berorganisasi
Dalam berorganisasi setiap mahasiswa hendaknya:
1.

Beritikad baik menggunakan perserikatan atau organisasi untuk memberi sebesar-besarnya
manfaat bagi seluruh umat;

2.

Selalu berusaha menegakkan kejujuran dalam berpikir, bersikap dan berperilaku;

3.

Berorientasi menjadi individu yang amanah (layak dipercaya) dalam berorganisasi;

4.

Selalu berusaha memotivasi diri untuk terus belajar meningkatkan kompetensinya;
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5.

Selalu berusaha melibatkan diri dan berpartisipasi dalam setiap kegiatan organisasi yang
bertujuan menegakkan kebenaran, menyempurnakan kebaikan dan menciptakan
keindahan;

6.

Berusaha menyegerakan urusan yang sulit dan tetap bekerja keras untuk urusan lainnya;

7.

Berusaha sekuat hati dan tenaga menjaga marwah atau kewibawaan organisasi;

8.

Berusaha patuh pada setiap standar operasional, tata kerja dan tata kelola yang telah
disepakati bersama;

9.

Selalu mengedepankan prasangka baik dan musyawarah mufakat serta menjunjung tinggi
supremasi keadilan dalam menyelesaikan setiap masalah yang telah terjadi;

10.

Selalu mendahulukan kewaspadaan dan kemungkinan terburuk dalam mengantisipasi
permasalahan yang diperkirakan akan terjadi, tetapi selalu berharap yang terjadi adalah
kemungkinan terbaik;

11.

Menghindarkan diri dari penyalahgunaan organisasi untuk kepentingan pribadi.

12.

Mampu mengatur manajemen waktu secara efektif dan efisien.

13.

Menghindarkan diri dari tindakan vandalisme dan radikalisme.

2.8 Pedoman etika dalam kegiatan sosial keagamaan
Dalam melaksanakan kegiatan sosial keagamaan, mahasiswa hendaknya:
1. Berorientasi pada pencerdasan dan peningkatan kesadaran diri sendiri dan masyarakat
dalam berakhlaqul karimah dan bertauhid;
2. Menghormati setiap perbedaan yang dihadapi dengan mengingat prinsip “yang tidak
bersaudara dalam iman maka bersaudara dalam kemanusiaan”;
3. Memberikan pelayanan yang kompeten dengan penuh empati, santun dan ramah sebagai
implementasi dari esensi ibadah muamalah;
4. Mengutamakan nonmaleficient (tidak menimbulkan kerugian) daripada beneficience
(mengejar keuntungan) dalam melaksanakan rangkaian kegiatan sesuai dengan prinsip
primum non nocere;
5. Membuat perencanaan detail sebelum kegiatan, melakukan monitoring selama kegiatan,
melakukan evaluasi dan membuat laporan tertulis setelah kegiatan agar dapat digunakan
untuk pelaksana kegiatan berikutnya;
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2.9 Pedoman etika terhadap lingkungan
Dalam berhubungan dengan lingkungan di dalam kehidupannya, mahasiswa hendaknya:
1. Senantiasa memperlakukan udara, air, tanah, sinar matahari sebagai warisan kekayaan
yang harus dijaga, dirawat dan digunakan untuk seluruh kehidupan di bumi;
2. Senantiasa menjaga kebersihan, kerapian dan keindahan lingkungan;
3. Menghormati setiap kehidupan tumbuhan dan binatang serta memperlakukannya dengan
penuh kasih sayang;
4. Senantiasa berusaha untuk tidak menimbulkan polusi atau kontaminan dari setiap kegiatan
yang dilakukannya;

2.10 Pedoman etika terhadap masyarakat
Dalam kehidupan bermasyarakat, mahasiswa hendaknya:
1. Senantiasa menjaga kesadaran bahwa setiap individu merupakan bagian dari masyarakat
dan bersama-sama menciptakan keamanan dan ketertiban lingkungan;
2. Senatiasa berusaha mengembangkan sikap tenggang rasa dan gotong-royong di tengah
masyarakat;
3. Senantiasa menjalin komunikasi yang santun dan menjaga silaturahmi dengan masyarakat
agar tercipta kerukunan;
4. Senantiasa berusaha menjadi teladan bagi masyarakat dalam hal perilaku hidup bersih dan
sehat (PHBS);
5. Menghormati setiap perbedaan yang dihadapi dengan mengingat prinsip “yang tidak
bersaudara dalam iman, maka bersaudara dalam kemanusiaan”;
6. Senantiasa bersinergi dengan masyarakat untuk saling mengamankan jiwa, martabat dan
harta sesamanya.
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Pedoman Etika Tenaga Pendidik dan Kependidikan
3.1 Pedoman etika berpenampilan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan hendaknya :
1. Berpenampilan bersih, rapi dan sopan
2. Berpenampilan menyesuaikan dengan kondisi lingkungan tempat bertugas
3. Berpakaian formal yang mencerminkan sebagai profesional dan teladan bagi mahasiswa
4. Berpakaian dan berpenampilan yang tidak melanggar norma keislaman

3.2 Pedoman etika pergaulan tenaga pendidik dan kependidikan
Dalam pergaulan sesama tenaga pendidik dan tenaga kependidikan hendaknya :
1. Saling menghormati dan menghargai sesama tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
2. Menjaga pergaulan antara sesama dan lawan jenis berdasarkan nilai-nilai keislaman
3. Menyikapi perbedaan pendapat sebagai rahmat dalam proses penyelesaian masalah,
sebagai wujud sikap saling memahami dan menghargai.
4. Amanah dalam menjaga rahasia dan aib sesama
5. Bertindak dan berkomunikasi dalam tata karma yang santun, baik secara tertulis maupun
tidak tertulis.
6. Saling mengamankan jiwa, martabat dan harta sesamanya
7. Bekerja sama dalam menjaga dan menjalin solidaritas serta saling menasehati dalam hal
kebaikan
8. Selalu mendahulukan tabayyun ketika menghadapi suatu permasalahan
9. Mengutamakan tindakan memaafkan dalam menyelesaikan perselisihan
10. Mengutamakan musyawarah mufakat dalam proses pengambilan keputusan
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3.3 Pedoman etika tenaga pendidik dan tenaga kependidikan terhadap mahasiswa
Dalam berinteraksi dengan mahasiswa, Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan hendaknya:
1. berusaha mendorong mahasiswa untuk bersama-sama memberikan kontribusi nyata dalam
berbagai kegiatan dan program yang memberikan dampak positif bagi pengembangan kualitas
institusi;
2. Menghargai mahasiswa sebagai sesama sivitas akademika serta bertindak dan berkomunikasi
dalam tata krama yang santun;
3. Berusaha membangun atmosfir sopan santun pergaulan dengan mahasiswa, diantaranya dengan
membiasakan memberikan dan menjawab salam;
4. Menggunakan kata panggil/sapaan dengan kata ganti diri yang santun dan formal;
5. Menjadi teladan, sumber inspirasi dan motivator yang baik bagi mahasiswa;
6. Berlaku adil dan sungguh-sungguh dalam memberikan bantuan dan pelayanan kepada
mahasiswa;
7. Dengan rendah hati memperlakukan mahasiswa sebagai manusia dewasa secara egaliter, tanpa
memandang status sosial, suku, agama, ras dan golongan;
8. Secara proporsional menyediakan waktu konsultasi bagi mahasiswa di luar waktu tatap muka
terjadwal di kelas dengan memperhatikan pemilihan tempat yang tidak menimbulkan efek
negatif secara psikologis dan sosial;
9. Tidak menyebarluaskan informasi yang tidak baik dan belum tentu benar mengenai
mahasiswa, tenaga kependidikan, tenaga pendidik maupun institusi.
10. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok
atau golongan

3.4 Pedoman etika dalam kegiatan penelitian
Dalam melaksanakan kegiatan Penelitian, Tenaga pendidik dan Tenaga Kependidikan hendaknya:
1. Berjuang keras untuk melakukan dan meningkatkan kualitas penelitiannya sebagai wujud dari
Tri dharma Perguruan Tinggi;
2. Merawat kesadaran untuk senantiasa mengikuti perkembangan IPTEK guna mengembangkan
riset yang sesuai dengan spesialisasi/keahlian/disiplin keilmuan;
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3. Melakukan penelitian dengan mematuhi kaidah etik penelitian yakni autonomy,
nonmaleficience, beneficience, justice;
4. hanya mempublikasikan hasil penelitian yang sejauh kesadarannya merupakan karya orisinil
seutuhnya;
5. Dalam mempublikasikan karya penelitian, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
mencantumkan nama penulis atau pihak lain sesuai kontribusinya dalam pemikiran dan
penyusunan karya ilmiah;
6. bersikap jujur dan transparan dalam setiap publikasi ilmiah, baik menyangkut karya sendiri
atau karya pihak lain;
7. Menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran ilmiah serta menghindarkan diri dari perbuatan
yang melanggar norma masyarakat ilmiah seperti plagiat (penjiplakan), pemalsuan data dan
sebagainya.
8. Menciptakan serta mempromosikan entitas dan kolektifitas dalam pengembangan karya
ilmiah di Perguruan Tinggi.

3.5 Pedoman etika dalam kegiatan pengabdian masyarakat
Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat setiap Tenaga Pendidik dan Kependidikan
hendaknya:
1. Berorientasi menyampaikan sebesar-besarnya manfaat kepada masyarakat luas, baik itu
berupa ilmu dan/atau materiil;
2. Melakukan setiap kegiatan pengabdian masyarakat dengan kematangan profesional yang
didasari oleh keluasan ilmu dan kejujuran ilmiah;
3. Berusaha menjadi Uswatun Hasanah yang memiliki keagungan akhlaq yang berakar pada
kedalaman spiritual pada setiap kegiatan pengabdian masyarakat;
4. Menyusun perencanaan sebelum kegiatan secara spesifik, terukur, rasional, berbatas
waktu, dan didasarkan pada kaidah-kaidah ilmiah;
5. Menyusun laporan kegiatan yang komprehensif agar memberi manfaat pada masyarakat
yang lebih luas.
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Pelanggaran Kode Etik
4.1 Klasifikasi Pelanggaran Kode Etik
Klasifikasi pelanggaran etik adalah sebagai berikut :
1. Pelanggaran ringan adalah pelanggaran terhadap kode etik dan tata tertib yang
tidak menimbulkan kerugian moral dan material, serta masih dapat dibina diarahkan oleh
Komisi Etik di lingkungan FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Pelanggaran sedang adalah pelanggaran terhadap kode etik dan tata tertib yang
dapat menimbulkan kerugian moral dan material serta dapat dibina oleh Komisi Etik
FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Pelanggaran berat adalah pelanggaran terhadap kode etik dan tata tertib yang
dapat menimbulkan kerugian moral dan material serta tidak dapat dibina oleh Komisi
Etik FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4.2 Bentuk Pelanggaran Etik Ringan
1. Membuat kegaduhan yang mengganggu proses pembelajaran yang sedang berlangsung
2. Merokok di lingkungan FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan RS
Pendidikan/RS Jejaring/Wahana Pendidikan.
3. Makan pada waktu mengikuti proses pembelajaran.
4. Bersikap, berbusana, berinteraksi dan berkomunikasi yang tidak sesuai dengan pedoman
etika di lingkungan FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Melanggar etika pendidikan di lingkungan FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4.3 Bentuk Pelanggaran Etik Sedang
1. Melakukan perkelahian, pemerasan, intimidasi, pelecehan di lingkungan FKIK UIN
Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Mempengaruhi orang lain dengan cara membujuk atau memberi hadiah dengan tujuan
untuk mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademik.
3. Melakukan tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat orang lain.
4. Melakukan lagi/mengulangi pelanggaran ringan kedua kalinya secara sengaja.
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5. Tidak melaksanakan rekomendasi komisi etik atas pelanggaran ringan yang
dilakukannya.
4.4 Bentuk Pelanggaran Etik Berat
1. Menyediakan sarana atau prasarana yang tergolong tindakan kecurangan dalam kegiatan
akademik.
2. Melakukan pelanggaran ringan atau sedang yang berpotensi merusak nama baik institusi.
3. Mengganti, mengubah, memalsukan nilai atau transkrip akademik dan kartu tanda
mahasiswa.
4. Menyuruh atau melakukan penggantian, pengubahan, pemalsuan tulisan, keterangan, atau
data dalam rangka pelaksanaan kegiatan akademik.
5. Menggantikan kedudukan atau melakukan tugas/kegiatan untuk kepentingan orang lain
dalam kegiatan akademik atas permintaan orang lain atau kehendak sendiri. Seperti ujian,
kegiatan atau tugas akademik lainnya.
6. Melakukan kegiatan plagiasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan akademik.
7. Mengucapkan dan/atau menuliskan kata-kata kotor dan keji yang ditujukan kepada
institusi, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, sesama mahasiswa dan tamu.
8. Merusak dan mencuri hak milik orang lain/Fakultas/Program Studi/Laboratorium.
9. Melakukan pelecehan seksual, perselingkuhan, pornografi, pornoaksi, seks bebas, LGBT,
membuat dan menyebarkan media yang mengandung unsur asusila.
10. Melakukan penganiayaan, penipuan, pencurian, pemerasan, pembunuhan, perjudian,
konsumsi minuman keras dan penyalahgunaan, menyimpan dan/atau memperdagangkan
dan/atau membawa dan/atau menggunakan narkotika dan psikotropika.
11. Membawa dan/atau menggunakan senjata api dan senjata tajam di lingkungan FKIK UIN
Maulana Malik Ibrahim Malang dan rumah sakit, kecuali untuk keperluaan kegiatan
institusi.
12. Melakukan segala kegiatan dan/atau mengeluarkan ucapan, tulisan, perilaku yang
menjurus kearah pertentangan suku, agama, ras dan antar golongan.
13. Mencemarkan nama baik almamater dengan ucapan, tulisan maupun perilaku.
14. Mengancam/menteror/mengintimidasi tenaga pendidik dalam hal yang berkaitan dengan
nilai.
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15. Melakukan kegiatan politik praktis dan penyebaran ideologi terlarang di lingkungan
FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
16. Mengajak atau mempengaruhi orang lain untuk melakukan tindakan yang tidak terpuji
atau bertentangan dengan norma hukum dan/atau etika yang berlaku di masyarakat
setempat.
17. Melakukan tindakan medis dan/atau pelayanan kesehatan di luar kewenangannya.
18. Melakukan lagi/mengulangi pelanggaran sedang kedua kalinya.
19. Tidak melaksanakan kewajiban yang diberikan sebagai sanksi atas pelanggaran sedang.
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