
 

KEPUTUSAN REKTOR  

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS 

AHMAD DAHLAN JAKARTA 

Nomor : 019/Kep/01/2020 

 

T e n t a n g 

 

PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL DI LINGKUNGAN KAMPUS 

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN JAKARTA 

 

Dengan senantiasa mengharap Rahmat dan Karunia Allah SWT, Rektor Institut Teknologi dan 

Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta, setelah: 

 

Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan penjaminan mutu serta pemahaman 

dan pedoman yang sama tentang penggunaan media sosial di 

lingkungan ITB Ahmad Dahlan Jakarta diperlukan aturan. 

2. Bahwa peraturan penggunaan media sosial yang telah disusun 

perlu disahkan melalui Surat Keputusan Rektor. 

 

Mengingat: : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun  2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan; 

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 

tentang Sistem Pendidikan Nasional; 

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 

tentang Pendidikan Tinggi; 

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 

2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 

tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 

Perguruan Tinggi; 

6. Peraturan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 

Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 

7. Standar Penjaminan Mutu Internal PTMA Diktilitbang Pimpinan 

Pusat Muhammadiyah; 

8. Standar Kemahasiswaan dan Alumni PTMA Majelis Pendidikan 

Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat 

Muhammadiyah; 

9. Statuta ITB Ahmad Dahlan Jakarta; 

10. Program Kerja ITB Ahmad Dahlan Jakarta. 

 

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan ITB Ahmad Dahlan Jakarta 

   

 

 

 



 

MEMUTUSKAN 

 

Menetapkan : PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL DI LINGKUNGAN KAMPUS 

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN 

JAKARTA 

 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

(1) Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta yang selanjutnya disingkat ITB-

AD adalah perguruan tinggi dibawah naungan muhammadiyah. 

(2) Dosen adalah pendidikan profesional dan ilmuwan dengan tugas utama 

mentransfromasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan 

teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

(3) Sivitas Akademika adalah dosen dan mahasiswa ITB-AD. 

(4) Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat 

dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di ITB-AD. 

(5) Tim Kode Etik ITB-AD adalah tim yang beranggotakan insan yang memiliki moralitas, 

integritas, dan kapabilitas, serta dengan mekanisme yang akuntabel untuk menegakkan 

etika sivitas akademika dan tenaga kependidikan terdiri dari Tim Kode Etik Dosen dan 

Tim Kode Etik Mahasiswa. 

 

BAB II 

ASAS, TUJUAN, DAN CAKUPAN 

 

Pasal 2 

Asas 

 

(1) Sivitas akademika dan tenaga kependidikan ITB-AD dalam mengelola media sosial 

dilaksanakan berasaskan: 

a. Saling menghormati; 

b. Kejujuran; 

c. Pertanggungjawaban; 

d. Intensitas Penggunaan; 

e. Konten Umum; 

f. Profesionalisme; dan 

g. Privasi Internal. 

(2) Saling menghormati sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 Ayat 1, meliputi: 

a. Hormati pengguna media sosial lain baik individu maupun komunitas yang 

terhubung dengan media sosial yang dikelola; 

b. Pastikan untuk tidak mempublikasikan materi-materi yang mengandung unsur 

SARA dan menjatuhkan nama ITB-AD; 



 

c. Komentar-komentar yang bersifat kritis dan negatif agar tetap ditanggapi secara 

sopan; 

d. Sampaikan bahwa pengelola akun mempunyai hak untuk menghapus komentar yang 

tidak bisa ditoleransi karena melanggar ketentuan; 

e. Pastikan bahwa penggunaan media sosial tidak melanggar undang-undang yang 

berlaku di Indonesia; dan 

f. Pastikan bahwa penggunaan media sosial tidak melanggar peraturan kampus dan 

platform media sosial yang digunakan. 

(3) Kejujuran sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 Ayat 1, meliputi: 

a. Cantumkan informasi pribadi pengelola akun media sosial, untuk menumbuhkan 

kredibilitas dan kepercayaan publik; 

b. Informasikan bahwa akun media sosial merupakan representasi dari fakultas, program 

studi, pusat studi, lembaga, dan organisasi mahasiswa yang ada di ITB-AD; dan 

c. Dimohon untuk tidak mencantumkan informasi pribadi terlalu detail agar tidak 

disalahgunakan oleh orang lain. 

(4) Pertanggungjawaban sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 Ayat 1, meliputi: 

a. Pastikan kebenaran informasi yang akan disampaikan sebelum melakukan posting di 

media sosial; 

b. Apabila memungkinkan, agar dicantumkan sumber informasi yang disampaikan; 

dan 

c. Apabila terjadi kesalahan dalam menyampaikan informasi, segeralah lakukan revisi, 

sampaikan pernyataan maaf, dan segera klarifikasi informasi tersebut dengan baik. 

(5) Intensitas penggunaan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 Ayat 1, meliputi: 

a. Gunakan media sosial secara efektif; 

b. Pastikan intensitas pengunggahan posting dilakukan secara rutin dan berisi 

informasi-informasi terbaru; dan 

c. Berilah respon yang cepat pada setiap tanggapan yang masuk ke akun media sosial. 

(6) Konten umum sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 Ayat 1, meliputi: 

a. Semua yang sudah dipublikasikan lewat media sosial sifatnya adalah informasi umum 

dan bisa dikonsumsi oleh semua orang; 

b. Pastikan bahwa konten yang dipublikasikan terbebas dari hal-hal yang akan berakibat 

kurang baik di kemudian hari; dan 

c. Ingat bahwa pengelola akun bertanggung jawab atas informasi yang sudah 

dipublikasikan. 

(7) Profesionalisme sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 Ayat 1, meliputi: 

a. Apabila pengelola akun menyampaikan informasi mewakili kampus, maka 

bersikaplah secara professional; 

b. Konten-konten yang bersifat personal tidak seharusnya diinformasikan melalui akun 

media sosial yang resmi mewakili kampus; 

c. Tidak diperkenankan menyampaikan pendapat personal dan dibuat sedemikian rupa 

seakan-akan mewakili kampus; 

d. Apabila terpaksa harus dilakukan, sampaikan bahwa pendapat yang dipublikasikan 

adalah pendapat pribadi bukan universitas; dan 

e. Tidak diperkenankan menggunakan akun media sosial yang mewakili kampus untuk 

kepentingan komersial, politik, dan kepentingan individu lainnya. 

 



 

(8) Privasi internal sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 Ayat 1, meliputi: 

a. Tidak diperkenankan menyebarluaskan informasi internal atau privasi kampus kepada 

publik melalui media sosial; dan 

b. Hormati privasi pengguna media sosial lain. 

 

Pasal 3 

Tujuan 

 

Panduan penggunaan ini dibuat untuk mendorong penggunaan media sosial agar lebih efektif 

sekaligus sebagai pedoman yang bisa digunakan oleh pengguna media sosial yang sudah 

terdaftar. Begitu juga untuk memastikan bahwa partisipasi penggunaan media sosial perlu 

memperhatikan reputasi professional ITB-AD baik dari dosen, karyawan, maupun 

mahasiswa. 

Pasal 4 

Cakupan 

 

(1) Panduan penggunaan ini mencakup semua aktivitas media sosial yang dikelola oleh 

mahasiswa, staf, maupun dosen yang dalam kapasitasnya secara resmi mewakili ITB-

AD. 

(2) Panduan penggunaan ini juga mencakup individu baik mahasiswa, staf, maupun dosen 

yang dalam kapasitasnya mewakili individu akan tetapi membawa dan 

merepresentasikan atas nama ITB-AD secara resmi. 

(3) Panduan penggunaan ini tidak mencakup aktivitas individu diluar hal-hal yang tidak 

merepresentasikan ITB-AD secara resmi. Seiring dengan pergantian dan perkembangan 

media sosial, maka panduan ini masih memungkinkan adanya perbaikan. 

BAB III 

PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL 

 

Pasal 5 

 

(1) Sivitas Akademika dan tenaga kependidikan ITB-AD harus berupaya: 

a. Mendayagunakan media sosial untuk penyebaran IPTEKS; 

b. Mendayagunakan media sosial untuk pembangunan sumberdaya manusia dan karakter 

bangsa; 

c. Mengekspresikan pemikiran dan pendapat dengan bahasa yang baik dan santun; 

d. Menggunakan media sosial dengan senantiasa menjaga marwah lembaga pendidikan 

tinggi sebagai lembaga pengawal integritas dan penjaga peradaban bangsa. 

(2) Sivitas akademika dan tenaga kependidikan ITB-AD dilarang: 

a. Menyebarkan dan membuat informasi bohong (hoax), melakukan pencemaran nama 

baik, penghinaan, dan ujaran kebencian di media sosial; 

b. Melanggar ketentuan dan Undang-Undang Pornografi serta Undang-Undang tentang 

Informasi dan Teknologi Elektronik; dan  

c. Menyebarkan informasi yang berdampak pada pencemaran nama baik ITB-AD. 

 

 



 

BAB IV 

SANKSI 

 

Pasal 6 

 

(1) Tim Kode Etik ITB-AD bertugas dan berwenang memeriksa dugaan pelanggaran etika 

berkenaan dengan penggunaan media sosial yang dilakukan oleh sivitas akademika dan 

tenaga kependidikan. 

(2) Tim Kode Etik ITB-AD memberikan pertimbangan kepada Rektor untuk jenis sanksi 

yang akan dijatuhkan terhadap suatu bentuk pelanggaran. 

(3) Rektor menetapkan jenis sanksi sesuai peraturan yang berlaku dan/atau atas dasar 

pertimbangan dari Tim Kode Etik ITB-AD. 

(4) Tingkat dan jenis sanksi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor. 

(5) Penyelesaian kasus pelanggaran etika diselesaikan secara internal sesuai dengan 

mekanisme yang diatur dengan Peraturan Rektor, dan apabila secara internal tidak dapat 

diselesaikan baru di bawah ke ranah hukum. 

 

BAB IV 

PENUTUP 

 

Pasal 7 

 

(1) Peraturan lain yang terkait dengan peraturan ini dinyatakan masih berlaku sepanjang 

tidak bertentangan dengan peraturan ini; dan 

(2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan di 

kemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya. 

 

Ditetapkan di: Jakarta 

Pada Tanggal: 20 Januari 2020 

 

R e k t o r, 

 

 

 

 

 

Dr. Mukhaer Pakkanna, SE., MM. 

NIP/NBM: 196901142005011001/696.749 

 
 


