
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 36 TAHUN 2017
TENTANG

KODE ETIK WIDYAISWARA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA,

Menimbang a. bahwa untuk menjamin terselenggaranya proses
pendidikan dan pelatihan yang berkualitas
diperlukan widyaiswara yang profesional;

b. bahwa untuk menjaga dan meningkatkan
profesionalitas widyaiswara dalam menjalankan
tugas profesi dan tugas-tugas lainnya diperlukan
kode etik;

c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Kepala Badan Penelitan
dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan
Kementerian Agama tentang Kode Etik
Widyaiswara Kementerian Agama;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor Nomor 28 Tahun 1999
ten tang Penyelenggara Negara yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994
tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5121);
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000
tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembar Negara
Republik Indonesia Nomor 4019);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004
tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 142,;

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;

5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang
Kemen terian Agama;

6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 ten tang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun
2014 ten tang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan
Angka Kreditnya;

8. Peraturan Bersama Kepala Lembaga Administrasi
Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 1 dan 8 Tahun 2015 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 22 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional
Widyaiswara dan Angka Kreditnya;

9. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara
Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Penilaian
Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara;

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 59 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai
Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan;

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
Pegawai Pada Kementerian Agama.

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Agama;

13. Keputusan Menteri Agama Nomor 421 Tahun 2001
tentang Kode Etik Pegawai Departemen Agama;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGANDAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEMENTERIAN AGAMA TENTANG KODE ETIK
WIDYAISWARAKEMENTERIANAGAMA.
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KESATU Kode Etik Widyaiswra Kernenterian Agarna adalah
sebagairnana tercan turn pada lam piran yang
rnerupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan
mi.

KEDUA Kode Etik Widyaiswara Kernenterian Agarna sebagairnana
dirnaksud pad a dikturn KESATU digunakan sebagai
acuan dan tuntunan bagi setiap widyaiswara Kernenterian
Agarna dalarn berpikir, bersikap, dan berperilaku dalarn
rnengernban tugas yang diarnanatkan kepadanya.

KETIGA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,»
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LAMPlRAN
KEPUTUSANKEPALABADANPENELITIANDANPENGEMBANGANDAN
PENDIDlKANDANPELATIHANKEMENTERIANAGAMA
NOMOR 36 TAHUN 2017
TENTANG
KODE ETIK WIDYAISWARAKEMENTERIANAGAMA

KODE ETIKWIDYAISWARAKEMENTERIANAGAMA

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian adalah Kementerian Agama Republik Indonesia.

2. Kepala Badan adalah pimpinan tertinggi pada unit kerja Badan Litbang dan
Diklat Kementerian Agama yang berwenang dan melaksanakan kuasa
kementerian serta bertanggungjawab atas penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan.

3. Dewan Kehormatan Widyaiswara merupakan lembaga yang dibentuk
secara independen untuk melaksanakan pemeriksaan atas pelanggaran
Kode Etik.

4. Widyaiswara adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai pejabat
fungsional dengan tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk mendidik,
mengajar darr/ atau melatih pegawai negeri sipil dan non pegawai negeri
sipil di Lingkungan Kementerian Agama.

5. Kode Etik adalah suatu nilai yang melandasi moral serta pedoman dalam
tingkah laku dan perbuatan Widyaiswara dengan menjunjung tinggi nilai-
nilai idiologi negara dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab,
wewenang di dalam profesinya dan dalam pergaulan hidup sehari-hari
sebagai anggota masyarakat.

6. Pendidikan dan pelatihan selanjutnya disingkat diklat adalah proses
penyelenggaraan pembelajaran dalam rangka meningkatkan kompetensi
pegawai.

BAB II
KEWAJIBANWIDYAISWARA

Pasal2

Widyaiswara wajib:

a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. bekerja dengan ikhlas, sungguh-sungguh dan menjunjung tinggi
profesionalisme;
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c. mengembangkan pengetahuan dan keterampilan secara
berkesinambungan;

d. menjadi teladan dalam berpikir, bersikap dan berperilaku; dan

e. membangun etos kerja yang berorientasi pada peningkatan kualitas
sumber daya manusia.

Pasal3

Widyaiswara wajib menjunjung tinggi nilai-nilai pendidikan dan pelatihan,
menyebarluaskan ilmu dan keterampilan kepada peserta diklat, sesama
widyaiswara dan masyarakat secara bertanggung jawab dengan dilandasi sikap
dan perilaku positif, yaitu:

a. menjaga kredibilitas diri dan tidak merendahkan widyaiswara lain di depan
peserta diklat;

b. mematuhi komitmen yang telah disepakati bersarna dan tidak
melanggarnya demi kepentingan pribadi; dan

c. menjaga kekompakan dan kerjasama antarwidyaiswara.

d. berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan menggunakan bahasa
yang sopan dan santun, tidak emosional, berpikir jernih, dan tidak
menyinggung perasaan orang lain.

Pasal4

Widyaiswara melaksanakan tugas diklat yang diberikan kepadanya dengan
semangat profesionalisme, yaitu:

a. memberikan layanan diklat dengan cara terbaik serta penuh dedikasi,
disiplin, dan kearifan;

b. menghindari kepentingan pribadi dalam proses diklat;

c. melaksanakan tugas diklat dengan penuh tanggung jawab, kreatif dan
inovatif;

d. menghindari perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat
widyaiswara;

e. membangun motivasi peserta diklat;

f. memerlakukan peserta diklat tanpa membedakan agama, suku, ras, dan
adat-istiadat;

g. mencurahkan tenaga dan pikiran secara optimal untuk mencapai hasil
diklat yang terbaik; dan

h. memberikan layanan informasi yang diperlukan oleh peserta diklat dalam
rangka mencapai tujuan pembelajaran.
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Pasal5

Widyaiswara dalam melaksanakan tugas kediklatan harus dapat menjalin
kerjasama dengan unit kerja yang menugaskan dan instansi lain terkait.

Pasal6

Widyaiswara wajib memelihara dan menumbuhkembangkan masyarakat
pembelajar antarsesama widyaiswara dengan cara:

a. memegang teguh dan menghormati hak dan kebebasan akademik dalam
menjalankan tugas diklat;

b. menghayati nilai dasar kebangsaan, menjaga keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia serta ikut berpartisipasi dalam tugas sosial dalam
usaha membangun, memelihara, dan mengembangkan masyarakat serta
kebudayaan; dan

c. menghayati dasar-dasar kekeluargaan dalam penyelenggaraan diklat.

Pasal 7

Widyaiswara wajib menjaga kelestarian, keutuhan, keharmonisan, dan
kesejahteraan keluarga serta martabat yang tinggi di masyarakat.

Pasal8

(1) Widyaiswara menjunjung tinggi visi dan mist, serta menjaga nama baik
Kementerian.

(2) Widyaiswara dalam menjalankan tugas bertanggungjawab sepenuhnya
kepada pimpinan, taat azas dan patuh pada peraturan perundang-
undangan.

Pasal 9

Widyaiswara pada jabatan yang lebih tinggi membimbing widyaiswara yang
lebih rendah jabatannya.

Pasal 10

Dalam melaksanakan pengembangan profesi melalui kajian dan/ atau
penelitian, widyaiswara diharuskan:

a. berpikir dan bersikap kritis dan analitis;

b. jujur, objektif, dan tidak manipulatif;

c. menghindari kesalahan dalam hal proses dan penyajian hasil
kajiany penelitian; dan

d. menyampaikan data, metode, gagasan dan hasil secara terbuka kecuali
data yang dirahasiakan.
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Pasal 11

Dalam menyusun karya tulis ilmiah, widyaiswara harus memerhatikan
beberapa ketentuan berikut:

a. asli, yaitu karya tulis ilmiah merupakan hasil pemikiran penulis sendiri
bukan jiplakan atau plagiasi;

b. perlu, yaitu memiliki urgensi karena diperlukan dan memunyai nilai
manfaat dalam bidang kediklatan instansi termasuk pengembangan
spesialisasi widyaiswara;

c. ilmiah, yaitu karya tulis ilmiah didasari oleh kaidah-kaidah keilmuan yang
memiliki struktur logika dan terbuka terhadap pengujian kebenaran;

d. konsisten, yaitu karya tulis ilmiah relevan dengan lingkup kediklatan
darr/ atau spesialisasi widyaiswara; dan

e. objektif, yaitu penulis menyajikan fakta dan data; tidak menyembunyikan
kebenaran dengan menggunakan makna ganda; tidak memberi informasi
yang salah dengan mengacu pada data statistik.

BABIII

PELAKSANAANKODE ETIK

Pasal 12

(1) Widyaiswara wajib mengindahkan dan melaksanakan Kode Etik
Widyaiswara Kementerian.

(2) Pelanggaran terhadap Kode Etik Widyaiswara dapat dikenakan sanksi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BABIV

DEWANKEHORMATANWIDYAISWARA

Pasal 13

(1) Untuk menegakkan Kode Etik Widyaiswara dibentuk Dewan Kehormatan
Widyaiswara.

(2) Susunan dan Keanggotaan Dewan Kehormatan Widyaiswara dipilih secara
ad hoc dan disahkan oleh Kepala Badan untuk masa waktu yang
ditentukan kemudian.

(3) Dewan Kehormatan Widyaiswara berwenang untuk menerima, memroses,
dan memberi rekomendasi secara adil terkait pelanggaran Kode Etik
Widyaiswara.
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BABV

PENUTUP

Pasal 14

(1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dengan
Keputusan tersendiri.

(2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
jika ada kesalahan di kemudian hari akan diadakan perbaikan seperlunya;

~~~~LA BADAN PENELITIAN DAN
MBANGAN DAN PENDIDIKAN:fJ LATIHAN,


