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b. setiap interaksi dan aktivitas mahasiswa di kampus,
c. setiap interaksi dan aktivitas mahasiswa di luar kampus,

sepanjang tindakan yang dilakukan terkait secara langsung
dengan aktivitas yang disetujui oleh Direktur atau Pimpinan
dan/atau tindakan yang terkait dengan status sebagai
mahasiswa.

BAB III 

ETIKA MAHASISW A 

Pasal 6 
Nilai Dasar Budaya Politeknik Negeri Subang 

Nilai Dasar budaya Polsub adalah masyarakat kampus yang ingin 
mewujudkan nilai budaya akademis yang bermoral, muju, peduli 
kepada lingkungan, menjuajung kepribadian bangsa dan selalu 
berupaya serta bekerjasama dengan berbagai pihak untuk melakukan 
pendidikan, penelitian, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi 
terapan sehingga menghasilkan karya-karya yang bermanfaat untuk 
meningkatkan peradaban dan kesejahteraan masyarakat luas. 

Pasal 7 
Nilai-Nilai Dasar Pribadi Mahasiswa 

Nilai-Nilai Dasar Pribadi Mahasiswa adalah standar perilaku yang baik 
yang mencerminkan ketinggian etika dan ketaatan terhadap norma
norma kehidupan kampus dan masyarakat, meliputi: 

a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. setia dan taat kepada Pancasila dan undang-Undang Dasar

Tahun 1945;
c. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta

menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
d. memiliki moralitas yang tinggi;
e. memiliki ketaatan terhadap norma-norma lainnya yang hidup

dalam lingkungan kampus;
f. menghormati hak asasi manusia;
g. memiliki integritas dan rasa tanggungjawab yang tinggi;
h. mengutamakan kepenti ngan negara, bangsa, dan Polsub di atas

kepentingan diri sendiri, seseorang atau kelompok;
i. menjaga dan menjunjung citra Polsub;
j. memiliki jiwa kemandirian dan kemampuan meningkatkan

kualitas secara terus-menerus, cerdas, peduli, JUJur,
bertanggung jawab, tangguh, inovatif, adaftif, kreatif, unggul,
terdepan, wirausaha dan dayasaing.

k. berkarakter cerdas, peduli, jujur, bertanggung jawab dan
tanggung



1. secara aktif iku t memelihara sarana dan prasarana Polsu b serta
menjaga kebcrsihan, ketertiban, dan keamanan kampus;

m. mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di Polsub serta
unit di bawahnya;

n. berpenam pilan sopan dan rapi;
o. berperilaku ramah, dan menjaga sopan santun terhadap

orang lain;
p. menghargai dan menghormati orang lain tanpa diskriminatif;
q. menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat dan/atau

bertentangan dengan norma hukum atau norma kehidupan
kampus.

Pasal 8 

Etika dalam Proses Pembelajaran 

(1) Etika Mahasiswa Polsub di ruang kuliah dan/atau laboratorium

U yaitu:

a. hadir di ruang kuliah/laboratorium tepat waktu sesuai jadwal;

b. berpakaian rapi, bersih dan sopan, tidak menyimpang dari asas
kepatutan;

c. menghormati ma hasiswa lain dengan tidak melakukan

perbuatan yang dapat mengganggu perkuliahan;

d. santun dalam menyampaikan dan meminta pendapat;
e. bersikap jujur dan menolak bekerja sama dengan mahasiswa lain

atau Dosen untuk melakukan ketidakjujuran;

f. menjaga kebersihan dan keamanan inventaris Polsub seperti

ruang kuliah/ laboratorium beserta peralatan dan
perlengkapan yang ada di dalamnya;

g. senant iasa mengu tamakan kesehatan dan keselamatan kerja

selama beraktivitas di laboratori um/bengkel.

U (2) Etika Mahasiswa Polsub dalam pengerjaan tugas/proyek akhir yaitu:

a. a. Jujur dan memat uhi etika ilmiah dalam penulisan dan 

menyajikan laporan tugas/proyek akhir; 
b. menjunjung tinggi kejujuran dan menghindari hal-hal yang

bersifat gratifikasi kepada Dosen maupun pegawai lain di Polsub;

c. menyerahkan tugas/laporan tepat waktu;

d. tidak menjanji kan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas
lainnya kepada Dosen atau pi hak lain dengan tujuan untuk
mempengaruhi proses bimbingan tugas/proyek akhir.

(3) Etika Mahasiswa Polsub dalam mengikuti ujian yaitu:

a. mematuhi tata tertib ujian yang ditetapkan Polsub;

b. jujur, beritikad baik dan tidak melakukan kecurangan;

c. percaya pada kemampuan sendiri dan tidak berupaya
mempengaruhi orang lain untuk memperoleh kelulusan.


















