
KODE ETIK PEJABAT STRUKTURAL 

STIE JAMBATAN BULAN TIMIKA

 

Pasal 1 

Pengertian 

 

1. Yang dimaksud dengan kode etik adalah 

seperangkat aturan yang mengatur sikap dan 

perilaku seseorang baik di lingkungan kerja 

maupun di luar lingkungan kerja sehubungan 

dengan jabatan atau status kepegawaian yang 

disandangnya. 

 

2. Kode etik pejabat struktural STIE Jambatan 

Bulan Timika adalah seperangkat aturan yang 

mengatur sikap dan perilaku para pejabat 

struktural STIE Jambatan Bulan baik di 

lingkungan kerja maupun di luar lingkungan kerja 

sehubungan dengan jabatan struktural yang 

disandangnya. 

 

3. Pejabat struktural STIE Jambatan Bulan Timika 

adalah semua pejabat di lingkungan STIE 

Jambatan Bulan Timika yang mendapat tunjangan 

jabatan struktural. 

 

4. STIE JB adalah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 

Jambatan Bulan Timika. 

 

Pasal 2 

Nilai-nilai  

 

1. Setiap pejabat struktural harus menjadi panutan 

menunjukkan sikap dan perilaku yang setia dan 

taat kepada ketua STIE Jambatan Bulan Timika. 
  
2. Setiap pejabat struktural harus menjadipanutan 

dalam menaati setiap aturan dan sistem yang 

berlaku di lingkungan STIE JB Timika. 
 

3. Setiap pejabat struktural harus menjadi panutan 

dalam penaatan disiplin waktu kerja. 
 

4. Setiap pejabat struktural harus menjadipanutan 

dalam  menjaga kebersihan lingkungan kampus. 
 

5. Setiap pejabat struktural harus menjadipanutan 

dalam menjaga kebersihan dan kerapihan ruang 

kerja. 
 

6. Setiap pejabat struktural harus menjadi panutan 

dalam pengelolaan administrasi yang baik. 
 

7. Setiap pejabat struktural harus menjadipanutan 

dalam berkomunikasi yaitu tidak menggunakan 

bahasa daerah di lingkungan kampus,  

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

8. menggunakan kaidah Bahasa Indonesian yang 

baik dan benar, tidak menggunakan kata-kata 

kasar yang dapat menciderai nilai-nilai sopan 

santun dan semangat belajar mahasiswa, 

membiasakan tegur sapa dengan rekan dosen dan 

mahasiswa. 
 

9. Setiap pejabat struktural harus manjadi panutan 

dalam menunjukkan sikap pelayanan yang penuh 

simpatik kepada setiap mahasiswa tanpa pandang 

bulu. 
 

10. Setiap pejabat struktural harus menjadi panutan 

dalam menjunjung nama baik STIE JB di tengah-

tengah masyarakat dengan menghindari perilaku 

yang mengarah pada tindakan mabuk-mabukan, 

menghindari perilaku yang mengarah pada 

perbuatan asusila, serta menunjukkan sikap dan 

perilaku yang menjunjung kebersihan lingkungan 

hidup.  
 

11. Setiap pejabat struktural tidak boleh menerima 

pemberian dalam bentuk material apapun dari 

mahasiswa STIE JB. 
 

12. Setiap pejabat struktural tidak boleh menerima 

pemberian jasa apapun dari mahasiswa STIE JB 

bila pemberian jasa dimaksud berakibat pada 

pelanggaran biaya normal sesuai dengan 

peraturan yang berlaku.  

 

Pasal 3 

Sanksi 

 

Pelanggaran terhadap nilai-nilai dalam kode etik 

ini dapat berakibat pada pemberian sanksiberupa 

hukuman teguran ringan, atau teguran keras, atau 

peringatan dengan ancaman pencabutan sk 

pengangkatan, atau pencabutan sk pengangkatan. 

 

Pasal 4 

Ketentuan Peralihan 

 

1. Kode etik inimenyempurnakan kode etik yang 

terdapat dalam Statuta STIE Jambatan 

BulanTimika. 
 

2. Kode etik ini sewaktu-waktu dapat diubah dengan 

alasan penyesuaian dengan kondisi 

perkembangan STIE JB dan atau perkembangan 

lingkungan sekitar, dan atau perkembangan 

lingkungan negara Republik Indonesia.  


