
 

 

 

 



1. Visi dan Misi Universitas Medan Area  

 

Visi 

“Pada tahun 2025 menjadi yang unggul bidang akademik, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam 

menghasilkan lulusan yang inovatif, berkepribadian dan mandiri.” 

 

Misi 

1. Menyelenggarakan layanan pendidikan akademik dengan memberikan pengetahuan, 

keterampilan dan nilai-nilai kepribadian kepada lulusan 

2. Mengembangkan, menciptakan dan/atau menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang bermanfaat berdasarkan penelitian dan pengkajian 

3. Mengembangkan budaya kewirausahaan dan kemandirian 

4. Melaksanakan kerjasama pengabdian kepada masyarakat.  

 

2. Tujuan Manual  Pelaksanaan Standar Kode Etik 

 

Menghasilkan  pedoman dalam melaksankan standar kode etik untuk mendukung 

pencapaian pelaksanaan standar kode etik yang merupakan dasar merupakan dasar dalam 

berfikir, bertindak, bersikap dan berperilaku dengan memperhatikan kepatuhan yang berlaku 

di Unversitas Medan Area  yang dtituangan dalam dalam CPL prodi. 

 

3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Kode Etik 

Luas lingkup manual pelaksanaan standar kode etik  digunakan dalam pelaksanaan kegiatan 

kegiatan yang berhubungan dengan  pencapaian standar kode etik oleh berbagai pihak 

antara, mahasiswa, tenaga kependidikan, dosen, pimpinan fakultas, lembaga kode etik dan 

pimpinan universitas.  

 

4. Definisi Istilah  

1. Standar Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi Universitas Medan Area adalah 

satuan standar yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi yang disyaratkan oleh 

pemerintah Republik Indonesia 

2. Standar Kode Etik adalah kriteria minimal tentang sistem kode etik yang berlaku di 

Universitas Medan Area 

3. Kode Etik adalah norma yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai 

etika yang dijadikan sebagai pedoman dalam berfikir, bersikap, berperilaku, dan bertindak 

yang harus dilakukan dengan memeperhatikan kepatutan yang berlaku di Universitas 

Medan Area 

 

 

 

 

 



5.    Manual Pelaksanaan Standar Kode Etin 

a. Rincian Kegiatan  

 
Subyek/ 

Pelaku 
Penjelasan tentang Kegiatan yang Dilakukan Dokumen 

1 Rektor 

1. Menetapkan  Surat Keputusan Rektor 

tentang Pelaksanaan Standar Kode Etik 

2. Mengesahkan Manual pelaksanaan Standar 

kode etik 

SK Rektor 

 

 

2 WR I 1. Sebagai penanggungjawab untuk kegiatan 

pelaksanaan Standar Kode Etik  

2. Menugaskan dan memantau Fakultas, 

Prodi, BAAK, BAU, lembaga unit lain di 

uuniversitas Medan Area tdalam 

melaksanakan standar kode etik 

3. Memantau kemajuan dari pelaksanaan 

kegiatan Standar kode etik di fakultas, 

Prodi, BAAK, BAU, lembaga , dan unit lain 

di Universitas Medan Area dalam 

melaksanakan standar kode etik. . 

Surat tugas 

3 Ka. LKE/ 

Ka.LP3/ 

Ka.LP2M 

1. Menyusun peraturan Rektor Universitas 

Medan Area tentang kode etik pendidikan, 

kode etik profesi 

2. Mensosialisasikan standar kode etik dan 

peraturan Rektor tentang kode etik 

pendidikan, kode etik penelitian, kode etik 

pengabdian kepada masyarakat dan kode 

etik profesi 

3. Membentuk komisis etik tingkat universitas 

untuk memeriksa pelanggaran kode etik di 

tingkat universitas. 

4. Melakukan pemutakhiran peraturan 

berdasarkan peraturan pemerintah mengenai 

kode etik. 

Dokumen 

peraturan kode 

etik 

Dokumen 

sosialisasi 

 

 

 

SK komisi kode 

etik 

Dokumen 

pemutakhiran 

kode etik 

4. Fakultas 1. Membentuk komisi etik tngkat tingkat fakultas 

untuk memeriksa pelanggaran  kode etik di 

tingkat fakultas.  

2. Mensosialisasikan kode etik profesi bagi dosen, 

tenaga kependidikan dan mahasiswa dan 

pelaksanaan sanksi bagi yang tidak mematuhi 

SK komisi kode etik 

tingkat fakultas 

Dokumen 

sosialisasi 



 

b. Diagram Alir 

 

 

 

REKTOR 

Menetapkan  Surat Keputusan Rektor tentang 

Pelaksanaan Standar Kode Etik dan mengesahkan 

Manual pelaksanaan Standar kode etik 

 

REKTOR 

1.  Menugaskan dan memantau Fakultas, Prodi, BAAK, BAU, lembaga 

unit lain di Universitas Medan Area dalam melaksanakan standar kode 

etik 

2.  Memantau kemajuan dari pelaksanaan kegiatan standar membentuk 

komisi etik tingkat fakultas untuk memeriksa pelanggaran  kode etik di 

tingkat fakultas.  

3. Mensosialisasikan kode etik profesi bagi dosen, tenaga kependidikan 
dan mahasiswa dan pelaksanaan sanksi bagi yang tidak mematuhi 
kode etik di fakultas, Prodi, BAAK, BAU, lembaga , dan unit lain di 
Universitas Medan Area dalam melaksanakan standar kode etik 

 

LKE/LP3/LP2M 

1.  Menyusun peraturan Rektor Universitas Medan Area tentang     
     kode etik pendidikan, kode etik profesi 
 
2.  Mensosialisasikan standar kode etik dan peraturan Rektor   
     tentang kode etik pendidikan, kode etik penelitian, kode etik  
     pengabdian kepada masyarakat dan kode etik profesi 

3. Membentuk komisis etik tingkat universitas untuk memeriksa 

pelanggaran kode etik di tingkat universitas. 

4.  Melakukan pemutakhiran peraturan berdasarkan peraturan 
     pemerintah mengenai kode etik. 

  

 

FAKULTAS 

1. Membentuk komisi etik tngkat tingkat fakultas untuk memeriksa 

pelanggaran  kode etik di tingkat fakultas.  

2.   Mensosialisasikan kode etik profesi bagi dosen, tenaga kependidikan  
      dan mahasiswa dan pelaksanaan sanksi bagi yang tidak mematuhi 

 

 

 

MULAI 



 

6. Rincian formulir yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian dari Manual 

Pelaksnaan Standar Kode Etik 

1. Form kode etik 

2. Form sosialisasi kode etik 

3. Form peraturan kode etik 

 

 

7. Rincian Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan  

1. Ruangan 
      2. Alat Tulis Kantor (ATK) 
      3. Komputer 

            4. Printer 
            5.Jaringan komunkasi 

 

 

 


