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Pasal 4. Standar perilaku






Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai
agama dan kepercayaan yang dianut
Secara aktif ikut memelihara sarana dan
prasarana Universitas serta menjaga
kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus
Mentaati peraturan dan tata tertib yang
berlaku di Fakultas dan Universitas
Berpenampilan sopan dan rapi (tidak
memakai sandal, kaos oblong, dan pakaian
ketat dan terbuka )

Pasal 4. Standar perilaku
Berperilaku ramah, menjaga sopan santun
terhadap orang lain, dan menjaga pergaulan
dengan lawan jenis sesuai dengan norma
agama
 Tidak merokok di sembarang ruangan kecuali
pada tempat yang telah disediakan
 Menghormati orang lain tanpa membedakan
suku, agama, ras dan status sosial
 Menghindari perbuatan yang tidak
bermanfaat dan/atau bertentangan dengan
norma hukum atau norma lainnya yang hidup
di tengah masyarakat
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Pasal 5: Standar perilaku dalam
ruang kuliah dan/atau laboratorium






Hadir tepat waktu, atau sebelum dosen memasuki
ruangan perkuliahan atau laboratorium
Berpakaian rapi, bersih dan sopan dalam arti tidak
menyimpang dari azas-azas kepatutan
Menghormati mahasiswa lain dengan tidak
melakukan perbuatan yang dapat mengganggu
perkuliahan, misalnya menggunakan hand phone,
mengajak ngobrol dsb
Jujur, tidak menandatangani absensi kehadiran
mahasiswa lain yang diketahuinya tidak hadir
dalam perkuliahan

Pasal 6: Etika mahasiswa dalam
pengerjaan tugas, laporan penelitian
skripsi

Menyerahkan tugas/laporan tepat waktu;
 Jujur dalam arti tidak melakukan plagiat
 Mematuhi etika ilmiah dalam penulisan
skripsi/tesis/disertasi
 Tidak menjanjikan atau memberikan
sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada
dosen
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Pasal 7. Etika dalam mengikuti ujian








Mematuhi tata tertib ujian yang ditetapkan
Universitas/ Fakultas
Jujur dan beritikad baik, tidak melihat buku
atau sumber lain yang tidak dibenarkan
Tidak menggangu mahasiswa lain yang sedang
mengikuti ujian
Tidak mencoret inventaris Universitas
Tidak menjanjikan atau memberikan
sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada
dosen atau pihak lainnya
Percaya pada kemampuan sendiri,

Pasal 8. hubungan antara mahasiswa
dengan dosen










Menghormati semua dosen tanpa membedakan
suku, agama, ras, dan tidak didasari atas perasaan
suka atau tidak suka
Bersikap sopan santun terhadap semua dosen
Menjaga nama baik dosen dan keluarganya
Santun dalam mengemukakan pendapat
Jujur terhadap dosen dalam segala aspek
Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah
uang atau fasilitas lainnya kepada dosen
Tidak mengeluarkan ancaman
Bekerjasama dengan dosen dalam mencapai tujuan
pembelajaran,
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Pasal 8. hubungan antara mahasiswa
dengan dosen
Memelihara sopan santun pada saat
mengajukan keberatan atas sikap dosen
 Menghindari sikap membenci dosen atau
sikap tidak terpuji lainnya disebabkan nilai
yang diberikan oleh dosen
 Mematuhi perintah dan petunjuk dosen
sepanjang perintah dan petunjuk tersebut
tidak bertentangan dengan norma hukum
dan norma lainnya yang hidup di tengah
masyarakat
 Berani mempertanggungjawabkan semua
tindakannya terkait interaksi dengan dosen


Pasal 9. hubungan antara sesama
mahasiswa
Menghormati semua mahasiswa tanpa
membedakan suku, agama, ras, status
sosial dan tidak didasari atas perasaan
suka atau tidak suka
 Bersikap ramah dan sopan santun
terhadap semua mahasiswa
 Memiliki solidaritas yang kuat dan saling
membantu
 Berlaku adil terhadap sesama rekan
mahasiswa
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Pasal 9. hubungan antara sesama
mahasiswa









Menghindari perkataan yang dapat menyakiti
perasaan mahasiswa lain
Tidak melakukan ancaman atau tindakan
kekerasan
Saling menasehati untuk tujuan kebaikan
Suka membantu mahasiswa lain yang kurang
mampu dalam pelajaran
Bersama-sama menjaga nama baik Universitas
Menghormati perbedaan pendapat
Tidak menggangu ketenangan mahasiswa lain
Tidak mengajak atau mempengaruhi mahasiswa
lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji

Pasal 10. hubungan antara
mahasiswa dan tenaga administrasi







Menghormati semua tenaga administrasi tanpa
membedakan suku, agama, ras, status sosial dan
tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka
Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua
tenaga administrasi
Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah
uang atau fasilitas lainnya
Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung
maupun dengan menggunakan orang lain
Tidak mengajak atau mempengaruhi tenaga
administrasi untuk melakukan tindakan tidak
terpuji
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Pasal 17. Etika dalam menyampaikan
pendapat di luar proses
pembelajaran







Tertib, dalam arti tidak dilakukan dengan
tindakan-tindakan anarkis
Menjaga kesantunan dengan tidak
mengucapkan kata-kata yang merendahkan
martabat seseorang
Tidak merusak barang-barang kepentingan
pembelajaran atau kepentingan umum
Didasarkan pada tujuan dan untuk
kepentingan kebenaran
Berani bertanggungjawab terhadap
kebenaran fakta dan pendapat yang
disampaikan

Acuan
Dalam pembahasan ini digunakan Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional No 17 Tahun
2010 tentang pencegahan dan
penanggulangan plagiat di Perguruan Tinggi
dan sumber-sumber lainnya
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Pendahuluan
istilah plagiat dan plagiator,
suatu sebutan bagi orang
atau kelompok orang yang
melakukan perbuatan dalam
bentuk tulisan, gagasan
ataupun ucapan yang
sebenarnya milik orang lain

Contoh
Sebagai contoh seorang ulama ketika menyampaikan
pandangan tentang sesuatu misal boleh tidak bolehnya
berzina, maka yang bersangkutan akan menyampaikan
haramnya hal tersebut dengan menunjukkan dalil dari Al
Qur’an ataupun Hadits yang shahih.
Disini ulama tersebut tidak mengatakan menurut saya
tetapi menurut Al Qur’an.
Jadi ulama tesebut bukannya tidak cerdas atau tidak
memiliki kepercayaan diri tetapi ia berpikir dan
berperilaku ilmiah.
Baru penjelasannya ia lakukan sesuai dengan contohcontoh yang saat ini berkembang di masyarakat
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Definisi


Plagiat adalah perbuatan secara sengaja
atau tidak sengaja dalam memperoleh atau
mencoba memperoleh kredit atau nilai
suatu karya ilmiah, dengan mengutip
sebagian atau seluruh karya dan/atau
karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai
karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber
secara tepat dan memadai (Pasal 1 ayat1)

Definisi




Plagiator adalah orang perseorangan atau
kelompok orang pelaku plagiat, masingmasing bertindak untuk diri sendiri, untuk
kelompok atau untuk dan atas nama suatu
badan
Karya ilmiah adalah hasil karya akademik
mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga
kependidikan di lingkungan perguruan tnggi,
yang dibuat dalam bentuk tertulis baik cetak
maupun elektronik yang diterbitkan dan/atau
dipresentasikan
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Apakah ini bentuk plagiarism?






Seorang mahasiswa mendapatkan tugas membuat paper
untuk dipresentasikan di kelas mengenai suatu topic. Karena
waktu yang hanya satu minggu dan tugas dari mata kuliah
lain juga ada, maka langkah yang paling mudah adalah
melakukan pencarian lewat internet.
Dari hasil pencarian dia memperoleh materi yang isinya
sangat sesuai dengan tugas yang dibebankan kepadanya.
Maka dibuatlah menjadi artikel dan powerpoint untuk
presentasi. Hasil presentasi sangat bagus karena dilengkapi
dengan foto-foto dan artikelpun sangat berkenan bagi dosen
tersebut.
Dosen tersebut menganggap mahasiswa tadi berbuat baik.
Apalagi di artikel juga nampak daftar pustaka yang banyak
dan mutakhir. Dalam makalah ataupun presentasi di tulis
namanya dan bukan nama penulis pada sumber di internet

Pertanyaan
Apakah mahasiswa tersebut telah
melakukan perbuatan plagiarism?
Mengapa? Bagaimana sebaiknya?
 Bagaimana tanggapan anda terhadap sikap
dosen tersebut? Apa yg sebaiknya
dilakukan dosen tersebut?
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Lingkup dan Pelaku(pasal 2)










Mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata
dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari
suatu sumber tanpa menyebutkan sumber
dalam catatan kutipan dan/atau tanpa
menyatakan sumber secara memadai
Mengacu dan/atau mengutip secara acak
istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data
dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa
menyebutkan sumber dalam catatan kutipan
dan/atau tanpa menyatakan sumber secara
memadai

Menggunakan sumber/gagasan, pendapat,
pandangan, atau teori tanpa menyatakan
sumber secara memadai
Merumuskan dengan kata-kata dan/atau
kalimat sendiri dari sumber kata-kata
dan/atau kalimat, gagasan,
pendapat,pandangan, atau teori tanpa
menyatakan sumber secara memadai.
Menyerahkan suatu karya ilmiah yang
dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh
pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa
menyatakan sumber secara memadai
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Yang dimaksud dengan sumber dapat berupa
orang perseorangan atau kelompok orang
atas nama sendiri atau suatu badan penghasil
karya ilmiah yang dibuat, diterbitkan,
dipresentasikan, atau dimuat dalam bentuk
tertulis baik cetak maupun elektronik (pasal
2 ayat 2).
Karya ilmiah yang dibuat mencakup:
komposisi music, perangkat lunak computer,
fotografi, lukisan, sketsa, patung ataupun hasil
karya dan/atau karya ilmiah sejenis (pasal 2
ayat 3)

Karya yang diterbitkan dapat berupa buku
yang dicetak oleh penerbit atau perguruan
tinggi, artikel yang dimuat dalam berkala
ilmiah, majalah atau surat kabar, kertas
kerja atau makalah professional dari
organisasi tertentu, isi halaman elektronik
atau hasil karya dan/atau karya ilmiah
lainnya (pasal 2 ayat 4)
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Tempat terjadinya plagiat (Pasal 4)
Di dalam lingkungan perguruan tinggi, antar
karya ilmiah mahasiswa, dosen/peneliti/
tenaga kependidikan dan dosen terhadap
mahasiswa atau sebaliknya
 Di luar perguruan tinggi ketika mahasiswa
dan/atau dosen/peneliti/tenaga kependidikan
dari perguruan tinggi yang bersangkutan
sedang mengerjakan atau menjalankan tugas
yang diberikan oleh perguruan tinggi atau
pejabat yang berwenang


Waktu Terjadinya Plagiat (pasal 5
Selama mahasiswa menjalani proses
pembelajaran
 Sebelum dan sesudah dosen mengemban
jabatan akademik asisten ahli, lector, lector
kepala, atau guru besar/profesor
 Sebelum dan setelah peneliti/tenaga
kependidikan mengemban jabatan
fungsional dengan jenjang pertama, muda,
madya dan utama
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Pencegahan (pasal 6)
Pimpinan Perguruan Tinggi mengawasi
pelaksanaan kode etik
 Pimpinan Perguruan Tinggi menetapkan
dan mengawasi pelaksanaan gaya
selingkung
 Pimpinan Perguruan Tinggi secara berkala
mendiseminasi kode etik


Pasal 6: Etika mahasiswa dalam
pengerjaan tugas, laporan penelitian
skripsi
Menyerahkan tugas/laporan tepat waktu;
 Jujur dalam arti tidak melakukan plagiasi
 Mematuhi etika ilmiah dalam penulisan
skripsi/tesis/disertasi
 Tidak menjanjikan atau memberikan
sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada
dosen
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Etika dalam Penelitian
Peneliti Dilarang Melakukan Duplikasi atau
Plagiat
 Peneliti Memberikan Pengakuan Berupa
Kutipan Dalam Penelitiannya
 Melakukan pekerjaan di laboratorium
ataupun lapang dengan sungguh-sungguh
dan menjaga etika terhdap teman dan
obyek penelitian


Pernyataan dan Publikasi
(pasal 7)


Pernyataan: Pada setiap karya ilmiah
yang dihasilkan di Lingkungan perguruan
tinggi harus dilampirkan pernyataan yang
ditandatangani oleh penyusunnya bahwa:
◦ Karya ilmiah tersebut bebas plagiat
◦ Apabila di kemudian hari terbukti terdapat
plagiat dalam karya ilmiah tersebut maka
penyusunnya bersedia menerima sangsi sesuai
ketentuan perundang-undangan
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Publikasi. Pimpinan Perguruan Tinggi
wajib mengunggah secara elektronik
semua karya ilmiah mahasiswa/dosen.
◦ Yang mengunggah adalah PT bukan mahasiswa
di blog mahasiswa ybs

Plagiat oleh Mahasiswa (pasal
10)




Dalam hal diduga telah terjadi plagiat oleh
mahasiswa, ketua jurusan/departemen/bagian
membuat persandingan antara karya ilmiah
mahasiswa dengan karya dan/atau karya
ilmiah yang diduga merupakan sumber yang
tidak dinyatakan oleh mahasiswa
Ketua Jurusan/departemen/bagian meminta
seorang dosen sejawat sebidang untuk
memberikan kesaksian secara tertulis
tentang kebenaran plagiat yang diduga telah
dilakukan mahasiswa.
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Plagiat oleh Mahasiswa (pasal
10)






Mahasiswa yang diduga melakukan plagiat diberi
kesempatan melakukan pembelaan di hadapan
ketua jurusan/departemen/bagian
Apabila berdasarkan persandingan dan kesaksian
telah terbukti terjadi plagiat, maka ketua
jurusan/departemen/bagian menjatuhkan sanksi
kepada mahasiswa sebagai plagiator
Apabila salah satu dari persandingan atau
kesaksian, ternyata tidak dapat membuktikan
terjadinya plagiat, maka sanksi tidak dapat
dijatuhkan kepada mahasiswa yang diduga
melakukan plagiat

Sanksi Bagi Mahasiswa (pasal
12)


Sanksi bagi mahasiswa yang terbukti
plagiat dapat berupa: teguran, peringatan
tertulis, penundaan pemberian sebagian
hak mahasiswa, pembatalan nilai salah satu
atau beberapa mata kuliah, pemberhentian
dengan hormat sebagai mahasiswa,
pemberhentian dengan tidak hormat atau
pembatalan ijazah apabila telah lulus
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