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merupakan nilai dan prinsip hakiki yang perlu dipatuhi 
dalam merencanakan, melaksanakan, mempublikasikan, 
dan mengelola hasil penelitian.   
 
Sebagaimana etika dalam berbagai aspek kehidupan yang lain, nilai-nilai tersebut 
mencakup kejujuran, kewajaran (fairness), objektivitas, keterbukaan, 
keterpercayaan, dan sikap menghargai pihak lain.  

Etika Penelitian 



Hanya peneliti yang memahami substansi yang diteliti, 
menguasai metodologi penelitian, dan mematuhi etika 
penelitian yang dapat dikategorikan sebagai peneliti 
profesional.   

Peneliti Profesional 



 Kepada diri sendiri  
Kepada komunitas penelitian  
Kepada publik 

3 Lapis Tanggung Jawab Peneliti 



Pelaksanaan penelitian secara tidak bertanggungjawab 
dapat berdampak tragis bagi diri sendiri, berupa 
kegagalan pendidikan, penghentian biaya penelitian oleh 
sponsor, masuk ‘daftar hitam’ peneliti oleh lembaga 
pembiayaan penelitian, dan reputasi buruk sebagai 
peneliti  

Tanggung Jawab Pada Diri Sendiri 



Pelaksanaan penelitian secara tidak bertanggungjawab 
yang dilakukan oleh individu peneliti dapat berdampak 
negatif bagi komunitas peneliti secara kolektif, berupa 
menyesatkan peneliti lain yang menggunakan hasil 
penelitian tersebut sebagai referensi, menghilangkan 
peluang bagi peneliti lain untuk meneliti, memberi 
contoh negatif bagi peneliti muda, dan menghambat 
kemajuan dan perkembangan iptek 

Tanggung Jawab Pada Komunitas Peneliti 



Pelaksanaan penelitian secara tidak bertanggungjawab 
yang dilakukan oleh individu peneliti dapat menimbulkan 
citra negatif profesi peneliti bagi publik, antara lain jika 
menyia-nyiakan dana penelitian yang bersumber dari 
masyarakat/pemerintah, tidak menghasilkan teknologi 
yang bermanfaat, tidak berkontribusi signifikan sebagai 
landasan formulasi kebijakan pemerintah, yang secara 
kumulatif akan mengakibatkan menurunnya kepercayaan 
publik pada komunitas peneliti. 

Tanggung Jawab Pada Publik 



 Fabrikasi 
Falsifikasi 
Plagiarisme 

3 Aib Ilmiah Utama 

Scientific 
Misconduct 



Aib ini berupa ‘membuat’ data fiktif dengan tanpa 
melakukan pengukuran atau tanpa melakukan upaya 
pengumpulan data sesuai dengan metodologi penelitian 
yang telah ditetapkan sebagai panduan; atau 
memformulasikan hasil penelitian berdasarkan data fiktif.  

Fabrikasi Data/Hasil 



Aib ini berupa pengubahan atau penghilangan sebagian 
data dan/atau manipulasi informasi tentang bahan, alat, 
atau prosedur pelaksanaan dan/atau analisis data 
sehingga hasil penelitian ini tidak sesuai dengan 
data/hasil yang sebenarnya.  

Pemalsuan Data/Informasi 



Aib ini berupa tindakan penjiplakan sebagian atau 
seutuhnya ide, prosedur pelaksanaan, hasil, dan publikasi 
orang lain dengan tanpa menyatakan secara tertulis 
sumber aslinya.  
 
Plagiarisme bukan hanya penjiplakan secara utuh (copy and paste), tetapi juga 
termasuk penjiplakan substansi walaupun kemudian dikemas dengan kalimat atau 
bentuk visualisasi yang berbeda. 

Plagiarisme 



Selain 3 aib utama, juga ada beberapa praktek penelitian 
yang patut dipertanyakan ‘Questionable Research 
Practices’ (QRP) 

Praktek Penelitian yang Dipertanyakan 

Questionable 
Research 
Practices 



Seharusnya publikasi pada jurnal ilmiah yang berbasis 
dari data yang sama hanya dilakukan satu kali.  
 
Pada saat ini masih sering didapatkan beberapa publikasi yang berbasis pada 
sumber data yang sama.  Sering hanya dengan memodifikasi judul artikelnya saja. 
 

Etis atau Tidak? 

QRP 1 - Publikasi Ganda 



Data dari satu kegiatan riset dibagi menjadi dua atau 
lebih sub-topik agar dapat dipublikasikan menjadi dua 
atau lebih artikel.  Praktek ini dikenal sebagai ‘salami 
publishing’.  
 
Berbeda dengan publikasi ganda yang berbasis pada data yang sama, salami 
publishing berbasis pada subset data yang berbeda tetapi berasal dari kegiatan 
penelitian yang sama. 
 

Etis atau Tidak?   

QRP 2 – ‘Salami Publishing’ 



Mengutip dari sumber sekunder dan mencantumkan 
sumber referensinya tetapi tidak membaca artikel/buku 
aslinya. 
 
Ada anggapan bahwa semakin panjang Daftar Pustaka, maka bobot ilmiah sebuah 
tulisan semakin tinggi.  Sumber referensi sekunder yang umum adalah buku, artikel 
ulasan, artikel terbaru di bidang yang sama. 
 

Etis atau Tidak?   

QRP 3 – Mengutip tanpa Membaca 



Duplikasi atau replikasi penelitian merupakan 
pemborosan dana dan sarana penelitian, serta 
membuang waktu sia-sia, sehingga harusnya sebelum 
meneliti topik tertentu perlu ditelusuri secara maksimal 
melalui publikasi ilmiah untuk memastikan apakah topik 
tersebut telah diteliti sebelumnya. 
 
Pada saat ini akses untuk penelusuran tersebut sudah semakin mudah, sehingga 
tidak ada alasan untuk tidak melakukannya. 
 

Etis atau Tidak?   

QRP 4 – Wajib Menelusuri Riset Terdahulu 



Penambahan nama penulis yang tidak berkontribusi 
secara ilmiah baik dalam pelaksanaan penelitian maupun 
penulisan artikel. 
 
Kadang penambahan nama ini dilakukan sebagai ‘hadiah’ atau ‘penghargaan’ 
kepada individu tertentu, atau kadang juga karena adanya permintaan dari yang 
bersangkutan. 
 

Etis atau Tidak?   

QRP 5 – Penulis ‘Kehormatan’ 



Ada penulis yang diminta, diperintah, atau diupah untuk 
menyiapkan tulisan, tetapi kemudian namanya tidak 
dicantumkan sebagai salah satu penulis dari artikel 
tersebut. 
 
Penulis artikel yang namanya tidak tercantum ini disebut ‘ghost author’. 
 

Etis atau Tidak?   

QRP 6 – Penulis ‘Hantu’ 



Mengerjakan penelitian atas pesanan industri atau pihak 
tertentu tak otomatis mengorbankan nilai ilmiah, selama 
konflik kepentingan tidak terjadi. 
 
Persoalan muncul jika hasil atau rekomendasi yang akan dihasilkan disesuaikan 
dengan kepentingan pihak yang memesan penelitian. 
 

Etis atau Tidak?   

QRP 7 – Konflik Kepentingan 



Mahasiswa ikut melaksanakan penelitian dosen dalam 
rangka penulisan skripsi, tesis, dan disertasi adalah lazim 
jika penelitian tersebut dibiayai pemerintah melalui 
skeme penelitian akademik-kompetitif. 
 
Penelitian pesanan untuk disertasi? 
 

Etis atau Tidak?   

QRP 8 – Penelitian Pesanan untuk Disertasi 



Peneliti adalah manusia juga.  Penelitian ilmiah juga 
rawan kesalahan.  Peneliti yang berintegritas tinggi juga 
bisa membuat kesalahan dalam mendisain penelitian, 
kalibrasi instrumen, pencatatan data, interpretasi hasil, 
atau aspek penelitian lainnya.  Salah tapi tak bohong ini 
disebut ‘honest mistake’.  

Boleh salah, tak boleh bohong  



Ada perbedaan antara kesalahan ilmiah dan kelalaian.  
Kelalaian dapat terjadi karena ketidakpedulian, 
kecerobohan, dan ketergesa-gesaan.  Kelalaian 
menyebabkan penurunan kualitas ilmiah penelitian. 

Boleh salah, tak boleh lalai 



 Dampak publikasi, bukan jumlah publikasi 
Penelitian dapat direplikasi oleh peneliti lain 
Keterbukaan akses ke data mentah untuk verifikasi 
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