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VISI

Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang profesional dan

berkualitas dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi 

tingkat Nasional Tahun 2026.

� 3.2  MISI:

� Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran yang profesional
dan berkualitas dengan pendekatan student centre learning

� Melaksanakan kegiatan penelitian yang profesional dan berkualitas
serta dipublikasikan dalam jurnal ilmiah.

� Melaksanakan pengabdian kepada secara profesional dan berkualitas
melalui pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan masyarakat
sesuai kebutuhannya secara proporsional dan profesional

� Melaksanakan evaluasi secara rutin guna meningkatkan kualitas dan
akuntabilitas





Etika penelitian

� ETIKA PENELITIAN  Persoalan 

norma (standar) yang harus digunakan 

sebagai pedoman dan sekaligus nilai-

nilai luhur  boleh/tdk boleh; 

Benar/salah

� Tanggung jawab peneliti bidang 

kesehatan  mengasah kemampuan 

 memahami perasaan, pemikiran, &

perilaku dgn berbagai cara 

keuntungan kemanusiaaan.

� Peneliti bertanggung jawab secara legal 

 segala hal yang terjadi pada subjek.



PENYEBAB PELANGGARAN ETIKA

�Ketidaktahuan peneliti bhw apa yang 
dilakukan melanggar etika penelitian

�Peneliti mengabaikan etika penelitian yang 
telah diketahui  menganggap apa yg 

dilakukan sah

�Adanya tekanan : internal & eksternal



4 PRINSIP UTAMA ETIKA PENELITIAN

�Menghormati & menghargai harkat martabat
manusia sebagai subjek penelitian

�Menghormati privasi dan kerahasiaan subjek
penelitian

�Memegang prinsip keadilan & kesetaraan

�Memperhitungkan dampak positif maupun
negatif dari penelitian



Menghormati & menghargai harkat martabat manusia

sebagai subjek penelitian

�Hak subjek :

a. Mendapatkan informasi yg jelas (Tujuan, 

Manfaat/risiko, serta hal-hal terkait penelitian)

b. Kebebasan menentukan pilihan / kesediaan tanpa

paksaan  Inform consent (Letter)



1. INFORMED CONSENT

� Persetujuan subjek utk berpartisipasi dlm penelitian stlh

mendapatkan informasi :  

a. Tujuan & Pelaksanaan eksperimen,

b. Segala resiko yg kemungkinan akan muncul setelah mengikuti 

eksperimen.

� Subjek secara sukarela dan tanpa paksaan/tekanan/ancaman

untuk menjadi subjek dalam eksperimen



2. MENGHORMATI PRIVASI 

&KERAHASIAAN

� Peneliti bertanggung jawab atas perlindungan 
privasi subjek  data anomin & indentifikasi melalui 

pengkodean angka

� Data penelitiandirahasiakan & hanya digunakan 

untuk tujuan penelitian  hasil data tidak boleh 

disebarluaskan



3. PRINSIP KEADILAN & KESETARAAN

�Peluang yg sama bagi subjek untuk

ditempatkan dalam pengelompokan

subjek juga dalam hal penilaian

�Keadilan dlm perlakuan selama

eksperimen berlangsung



4. MEMPERHITUNGKAN DAMPAK

POSITIF & NEGATIF PENELITIAN

�Dapat meminimalisir dampak negatif/ risiko
penelitian  kemungkinan timbulnya sakit, 

stres, luka, bahkan kematian

�Melakukan tindakan antisipatif

�Mempersiapkan tindakan penanganan jika
tjd hal-hal yg merugikan (sakit 

dokter,obat,dll)





bekal utama untuk membuat
tugas akhir adalah NIAT dan
SEMANGAT



Etika berkomunikasi dengan dosen pembimbing

� etika berkomunikasi secara formal dan sopan dengan dosen. 

� karakteristik dosen berbeda-beda. Ada dosen yang selalu
bersikap sangat formal,  namun ada juga dosen yang suka
berbicara secara informal dengan mahasiswa, 

� Namun hal tersebut tidak boleh menjadi pembenaran untuk
berbicara secara informal dan tidak sopan kepada dosen

� karena berbicara dengan formal dan sopan kepada dosen
merupakan bentuk penghargaan kita kepada beliau.



Etika berkomunikasi secara lisan dengan dosen :

� selalu gunakan bahasa formal ketika berkomunikasi dengan
dosen. Gunakan kata ganti Saya, dan jangan menggunakan kata 
ganti aku, akuh, gue, atau yang sejenisnya;

� Selalu perkenalkan diri misalnya: “Saya Abdul Hakim, mahasiswa
bimbingan skripsi bapak/ibu .”. “Saya memerlukan persetujuan
bapak untuk mengajukan sidang skripsi.”;

� Sampaikan terima kasih setelah keperluan anda terpenuhi; dan

� Perhatikan waktu, jangan mengganggu saat dosen sedang
makan atau ketika sedang ada bimbingan dengan mahasiswa
lain.



E maill

� Secara umum, etika berkomunikasi menggunakan e-mail sama seperti etika berkomunikasi secara
lisan. Namun ada hal-hal tertentu yang perlu diperhatikan saat berkomunikasi menggunakan e-mail, 
yaitu:

� Selalu tuliskan subyek e-mail, jangan pernah mengirimkan e-mail tanpa subyek;

� Selalu tuliskan konten e-mail, jangan pernah mengirimkan e-mail tanpa konten;

� Jangan pernah mengirimkan attachment e-mail tanpa disertai subyek dan konten karena
e-mail seperti itu masuk dalam ciri spam atau e-mail yang berisi virus sehingga kemungkinan besar
akan diabaikan;

� Jangan “memerintah” dosen, misalnya dengan kalimat “tolong diperiksa”, “tolong disetujui
dengan segera”, dll. Namun bila memang perlu untuk meminta dosen tersebut melakukan sesuatu
untuk anda maka sampaikan secara tidak langsung, misalnya dengan kalimat “Bila terdapat hal yang 
perlu saya perbaiki, mohon kiranya Bapak dapat menyampaikannya kepada saya.”. Kalimat seperti ini
secara tidak langsung meminta dosen tersebut untuk memeriksa skripsi anda dan membalas email 
anda bila ada revisi yang perlu anda lakukan.



messenger

� Etika Berkomunikasi Menggunakan Aplikasi Messenger

� Etika berkomunikasi menggunakan aplikasi messenger (WhatsApp, LINE, Telegram, SMS, dll.) pada
dasarnya sama seperti etika mengirimkan e-mail. Namun ada hal-hal khusus yang perlu diperhatikan, 
yaitu:

� Perhatikan waktu, sedapat mungkin jangan mengirim pesan di luar jam kerja. Jangan pernah
mengirimkan pesan malam hari karena malam hari adalah waktu untuk beristirahat;

� Selalu mengenalkan diri pada awal percakapan, karena dosen tidak selalu menyimpan nomor anda; 
dan

� Sampaikan keperluan anda dengan ringkas. Messenger hanya digunakan untuk pesan dan keperluan
yang dapat dijawab secara singkat. Bila anda perlu berdiskusi, maka temui dan berbicaralah secara
langsung dosen tersebut.

� Jangan “menginterogasi” dosen, contohnya dengan pertanyaan “Bapak dimana sekarang?”, “Skripsi
saya sudah diperiksa belum Pak?”, dll. Dosen bukanlah teman sekolah anda, sehingga gunakan bahasa
yang lebih sopan, misalnya dengan “Hari Jumat lalu saya telah mengirimkan berkas skripsi saya ke e-mail 
Bapak. Apakah ada yang perlu saya revisi Pak?”.



Tips Tambahan

� Berikut beberapa tips tambahan yang masih ada kaitannya dengan
dunia perkuliahan, khususnya tentang dosen dan mahasiswa:

� Jangan pernah memalsukan tanda tangan, terlebih lagi tanda tangan
dosen! Bila memang dosen tersebut tidak bisa ditemui sedangkan
anda memerlukan persetujuan beliau dengan segera, maka temui
atasan dosen tersebut. Untuk kepentingan yang bersifat mendesak, 
pejabat tersebut dapat menandatangani berkas anda atas nama
dosen yang bersangkutan;

� Tepati janji, misalkan kita sudah membuat janji pertemuan jam 09:00 
WIB, maka datanglah. Bila anda tidak datang, maka kita akan
mengalami kesulitan dalam membuat janji pertemuan selanjutnya
karena anda sudah tidak dipercaya lagi.



Mematuhi

jadwal

bimbingan

oleh para 

pembimbing

Mematuhi

jadwal

penelitian

yang sudah

ditetapkan

Mematuhi
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penelitian

dari lahan

tempat

penelitian

Tata tertib penelitian
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penelitian
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Tips Tambahan

� tips tambahan dalam perkuliahan, khususnya tentang dosen dan
mahasiswa:

� Jangan pernah memalsukan tanda tangan, terlebih lagi tanda tangan
dosen! Untuk kepentingan yang bersifat mendesak, pejabat diatas
pembimbing dapat menandatangani berkas anda atas nama dosen
yang bersangkutan dan dengan seijin dosen pembimbing tersebut;

� Tepati janji, misalkan kita sudah membuat janji pertemuan jam 09:00 
WIB, maka datanglah. Bila anda tidak datang, maka kita akan
mengalami kesulitan dalam membuat janji pertemuan selanjutnya
karena anda sudah tidak dipercaya lagi.



Mengerjakan skripsi satu jam 
setiap hari lebih baik daripada
satu hari setiap minggu.

Segera lakukan revisi setiap
selesai bimbingan agar revisi
tidak menumpuk nantinya.



Kuliah adalah saat yang 
tepat bagi mahasiswa
untuk belajar bersikap

dan berkomunikasi
secara profesional



Ali bin Abi Thalib R.a

Bukan kesulitan yang 
membuat kita takut, tapi 

ketakutan yang membuat kita 
sulit, karena itu jangan pernah 

mencoba untuk menyerah 
dan jangan pernah menyerah 

untuk mencoba.

Jangan katakan kepada Allah 
Swt, aku punya masalah besar, 
tapi katakanlah kepada Allah 

Swt , aku mempunyai Allah 
yang Maha Besar...





SEKIAN

TERIMAKASIH


