KODE ETIK
STPP MAGELANG

KODE ETIK DOSEN

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta taat Kepada Negara dan
Pemerintah Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945;
2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta kewibawaan dan nama
baik STPP Magelang;
3. Mengutamakan kepentingan STPP Magelang dan masyarakat dari pada
kepentingan pribadi atau golongan;
4. Berfikir, bersikap dan berperilaku sebagai anggota masyarakat ilmiah, berbudi
luhur, jujur, bersemangat, peduli bertanggungjawab, dan menghindari perbuatan
tercela;
5. Menjunjung tinggi kejujuran akademik serta menjalankan tugas profesi dengan
sebaik-baiknya;
6. Berdisiplin, bersikap rendah hati, peka, teliti, hati-hati, kritis dan mampu
menghargai pendapat orang lain;
7. Memegang teguh rahasia negara dan rahasia jabatan serta tidak
menyalahgunakan jabatan;
8. Menolak dan menerima sesuatu pemberian apapun yang nyata-nyata diketahui
dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan
penyalahgunaan profesinya;
9. Memperhatikan batas kewenangan dan tanggung jawab ilmiah dalam
menggunakan kebebasan mimbar akademik serta tidak melangkahiwewenang
keahlian atau wewenang teman sejawatnya;
10. Menghormati semua anggota keluarga besar STPP Magelang;
11. Membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa dalam
pengembangan ilmu pengetahuan, teknbologi dan seni;
12. Mendidik dan membimbimbing mahasiswa kearah pembentukan kepribadian
insan intelektual yang mandiri dan bertanggung jawab; dan
13. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di STPP Magelang.

KODE ETIK JABATAN FUNGSIONAL UMUM

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta taat Kepada Negara dan
Pemerintah Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945;
2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta kewibawaan dan nama
baik STPP Magelang;
3. Mengutamakan kepentingan STPP Magelang dan masyarakat dari pada
kepentingan pribadi atau golongan;
4. Berdisiplin, bersikap bersikap jujur, bersemangat, peduli, bertanggung jawab
serta menghindari diri dari perbuatan tercela;
5. Berbudi luhur, rendah hati, teliti, hati-hati, dan menghargai pendapat orang lain;
6. Menolak dan menerima sesuatu pemberian apapun yang nyata-nyata diketahui
dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan
penyalahgunaan profesinya;
7. Memegang teguh tahasia negara dan rahasia jabatan serta tidak
menyalahgunakan jabatan;
8. Menghormati semua anggota keluarga besar STPP Magelang;
9. Memelihara sarana dan prasarana, kebersihan keindahan, ketertiban dan
keamanan STPP Magelang;
10. Senantiasa bekerja keras serta berusaha meningkatkan pengetahuan dan
kemampuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
11. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di STPP Magelang.

KODE ETIK MAHASISWA

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta taat Kepada Negara dan
Pemerintah Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945;
2. Memelihara sarana dan prasarana, kebersihan keindahan, ketertiban dan
keamanan STPP Magelang;
3. Menjaga nama baik dan kewibawaan STPP Magelang sebagai almamater;
4. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional, nilai moral, dan kebenaran ilmiah;
5. Menjaga integritas pribadi dan kejujuran intelektual;
6. Membantu terselenggaranya kegiatan STPP Magelang baik akademik maupun
non akademik;
7. Bersikap jujur, disiplin, semangat, peduli, bberbudi luhur, dan bertanggungjawab;
8. Menghindari perbuatan tercela dan asusila;
9. Menjalin suasana hidup kekeluargaan;
10. Memelihara dan meningkatkan mutu lingkungan hidup di kampus STPP
Magelang;
11. Belajar dengan tekun dan berusaha menghargai serta meningkatkan ilmu
pengetahuan, teknologi dan seni; dan
12. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di STPP Magelang.

