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Etika Publikasi Ilmiah

▪ Peneliti –

▪ insan yang memiliki kepakaran yang diakui dalam

suatu bidang keilmuan tertentu, 

▪ meneliti dalam rangka mencari kebenaran ilmiah

▪ penelitian harus menghasilkan sesuatu yang baru

– tataran ilmu pengetahuan maupun dalam aspek

pengembangan teknologi dan inovasi



PERBUATAN TERCELA DALAM ILMU 
PENGETAHUAN

▪ Fabrikasi

▪ Falsifikasi

▪ Plagiarisme

▪ Penduplikasian

▪ Pemerasan (exploitation)

▪ Perbuatan tidak adil

▪ Kecerobohan yang disengaja



BAGIAN PENELITIAN YANG 
SENSITIF

▪ Experimental Technique

▪ Treatment of Data

▪ Conflict of Interest

▪ Publication and Openness

▪ Allocation of Credit

▪ Authorship Practices

▪ Error and Negligence in Science



Experimental Technique

▪ Memfasilitasi bahwa pengamatan ilmiah yang dilakukan

dapat diverifikasi secara independen untuk mengurangi bias 

yang mungkin terjadi.

▪ Hasil pengamatan yang diperoleh dapat direproduksi

kembali (replikasi).

▪ Metode baru sering menimbulkan skeptisme terutama kalau

tidak dijelaskan dengan baik.

▪ Metode yang tidak dibangun dengan cermat akan

menyulitkan dalam membedakan antara sinyal dan derau

(noise), mengenali sumber galat (error), mengaburkan

permasalahan yang dikaji, dan kesimpulan yang salah



Treatment of Data
▪ Validitas data sangat esensial dalam penelitian.

▪ Validitas data bergantung pada validitas dan akurasi 

metode yang digunakan.

▪ Peneliti harus mengerti sifat (nature) data yang 

dikumpulkan (di sinilah pentingnya seorang peneliti

terlibat langsung dalam setiap proses yang dijalankan

selama penelitian).

▪ Perlu kehati-hatian dalam menangani data pencilan

(outlier).

▪ Kejanggalan pada data yang berasal dari 2 atau lebih

sumber pengukuran harus dicermati.



Conflict of Interest

▪ Perlu dicermati terutama pada penelitian yang dibiayai

oleh sponsor tertentu.

▪ Peneliti yang menjadi penelaah atas suatu naskah artikel

ilmiah atau proposal yang memiliki topik sama dengan

yang sedang dikerjakan olehnya, tetapi naskah artikel

atau proposal itu lebih maju lagi dibandingkan miliknya.



Publication and Openness

▪ Ilmu pengetahuan milik bersama.

▪ Publikasi sangat esensial bahkan dapat menjadi acuan untuk

menentukan siapa yang pertama menemukan. 

▪ Keterbukaan antar peneliti diperlukan dalam bidang sejenis

tetapi kejujuran dan saling menghargai harus dijunjung.

▪ Setelah penelitian dipublikasikan, penggunaan data dan

materi penelitian dengan peneliti lain menjadi sangat penting. 

▪ Informasi ilmiah yang akan disampaikan ke publik (press 

conference) sebaiknya telah ditelaah terlebih dahulu oleh

para sejawat sebidang (peer-reviewer) yang berkompeten.



Allocation of Credit

▪ Pengakuan personal:

▪ Nama-nama penulis, 

▪ Persantunan atau acknowledgements. dan

▪ Daftar pustaka, acuan atau sitasi

▪ Menghargai hasil kerja atau karya ilmuwan lain.

▪ Mengarahkan pembaca ke sumber bacaan tambahan.

▪ Dukungan pada pandangan yang dikemukakan dalam tulisan 

ilmiah yang disajikan.

▪ Memberikan informasi tambahan tentang keadaan 

pengetahuan ilmiah dalam bidang tersebut saat ini.



Authorship Practices

▪ Penempatan urutan nama penulis dalam suatu artikel 

ilmiah sangat bergantung pada kesepakatan yang 

dibangun oleh tim peneliti.

▪ Kesepakatan juga diperlukan antara dosen pembimbing

dan mahasiswanya.

▪ Perlu dihindari pencantuman nama pada naskah selain

yang memiliki sumbangan pada penelitian yang 

bersangkutan.



Error and Negligence in Science

▪ Kesalahan dapat terjadi karena beberapa faktor: 

▪ Waktu yang terbatas, 

▪ Sumber daya yang terbatas, 

▪ Negligence atau kelalaian, 

▪ Deception yang meliputi fabrikasi, falsifikasi, dan penggunaan 

kata atau gagasan orang lain tanpa memberikan penghargaan atau

pengakuan.

▪ Jika hasil penelitian telah dipublikasikan, maka koreksi atas 

kesalahan yang dilakukan juga dipublikasikan pada jurnal yang 

sama.

▪ Tunjukkan bahwa kesalahan yang terjadi adalah suatu kesalahan

yang jujur (an honest mistake).



ETIKA DALAM TULISAN

Peneliti dapat memberikan pengakuan dengan:

▪ Menyertakan sebagai penulis pendamping,

▪ Mengutip pernyataan atau pemikiran orang lain, 

dan/atau

▪ Mengucaplan terima kasih yang tulus kepada peneliti

yang memberikan sumbangan berarti dalam

penelitiannya



ETIKA DALAM TULISAN
▪ Dalam publikasi secara bersama (tim penulis), ada

beberapa langkah yang harus dikomunikasikan sehingga

tidak terjadi tuntutan di kemudian hari. Langkah tersebut

antara lain: 

▪ Tentukan siapa ketua, yang punya gagasan, yang 

mengundang pertemuan, dan yang komitmennya

paling kuat; 

▪ Pertemuan rutin; pertanyakan komitmen mereka yang 

sering mangkir; 

▪ Tetapkan peran setiap anggota; dan

▪ Tetapkan urutan hak kepengarangan



ETIKA DALAM TULISAN

▪ Hindari apa yang disebut dengan ghost author atau

honorary author, dengan mencantumkan nama

tetapi tidak ada kontribusinya; hanya semata-mata

karena senioritas atau ingin pinjam “nama besar”.



PLAGIARISME

“mengambil gagasan, atau 

kata-kata tertulis dari 

seseorang, tanpa pengakuan

pengambilalihan dan dengan

niat menjadikannya sebagai

bagian dari karya keilmuan

yang mengambil”



PLAGIARISME

▪ Permendiknas No. 17 tahun 2010:

▪ perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam

memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai

untuk 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. 

▪ Plagiator adalah orang perseorangan atau kelompok atau

kelompok orang pelaku plagiat, masing-masing bertindak

untuk diri sendiri, untuk kelompok atau untuk dan atas

nama suatu badan.



PENCEGAHAN PLAGIARISME

▪ Pengujian suatu publikasi merupakan plagiat, 

semiplagiat, atau murni tulisan baru dapat

menggunakan plagiarism tool:

▪ iThenticate: www.ithenticate.com

▪ Turnitin: www.turnitin.com



PENCEGAHAN PLAGIARISME

Pencegahan plagiarisme dapat dilakukan dengan:

▪ merekam kegiatan penelitian dalam logbook;

▪ menyimpan semua arsip rujukan yang 

digunakan menggunakan aplikasi reference 

manager,

▪ membuat kutipan dan daftar pustaka dengan

baik dan benar.



J. Agron. Indonesia 37 (2) : 

167– 173 (2009)

Chiang Mai J. Sci. 2014; 

41(5.1) : 1109-1120



Kesamaan Data



Kesamaan Data yang Dipublikasi
Melalui Seminar 

PROSIDING SEMINAR NASIONAL

TEKNOLOGI PEMUPUKAN DAN PEMULIHAN LAHAN 
TERDEGRADASI

Strategi Pemupukan Berbasis Agroekosistem:

Optimalisasi Aliran Hara N Sistem Agro-Aquakultur di Lahan 
Rawa Pasang Surut

PROCEEDINGS OF THE 11th INTERNATIONAL CONFERENCE THE 
EAST AND SOUTHEAST ASIA FEDERATION OF SOIL SCIENCE 

SOCIETIES

BIO-CYCLE FARMING SYSTEMS ON SUB-OPTIMUM LANDS:

OPTIMIZING INTERNAL NUTRIENT FLOWS IN AGRICULTURAL-
ECOLOGICAL SYSTEMS ON THE TIDAL LOWLAND





AUTO-PLAGIASI

Asian J. Dairy & Food Res, 

36(2) 2017 : 156-160

Intl. J. Food. Ferment. 

Technol. 7(1): 25-31



AUTO-PLAGIASI

Asian J. Dairy & Food Res, 

36(2) 2017 : 156-160

Intl. J. Food. Ferment. 

Technol. 7(1): 25-31



AUTO-PLAGIASI

Asian J. Dairy & Food Res, 

36(2) 2017 : 156-160

Intl. J. Food. Ferment. 

Technol. 7(1): 25-31




	PENCEGAHAN PLAGIARISME
	Etika Publikasi Ilmiah
	PERBUATAN TERCELA DALAM ILMU PENGETAHUAN
	BAGIAN PENELITIAN YANG SENSITIF
	Experimental Technique
	Treatment of Data
	Conflict of Interest
	Publication and Openness
	Allocation of Credit
	Authorship Practices
	Error and Negligence in Science
	ETIKA DALAM TULISAN
	ETIKA DALAM TULISAN
	ETIKA DALAM TULISAN
	PLAGIARISME
	PLAGIARISME
	PENCEGAHAN PLAGIARISME
	PENCEGAHAN PLAGIARISME
	Slide 19 
	Kesamaan Data
	Kesamaan Data yang Dipublikasi Melalui Seminar 
	Slide 22 
	AUTO-PLAGIASI
	AUTO-PLAGIASI
	AUTO-PLAGIASI
	Slide 26 



