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Pedoman ini dirancang sebagai 
panduan dasar bagi setiap institusi 

yang melakukan kegiatan 
penelitian di Indonesia. 

 
Setiap institusi diberi peluang untuk 

merancang sendiri kode etiknya. 
 

Kode etik yang diberlakukan pada 
suatu institusi merupakan refleksi 

keseriusannya dalam menegakkan  
etika penelitian. 



“The scientific enterprise 
is built on a foundation of 

trust” 
 

Cicerone, Vest, and Fineberg (2009) 
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TUJUAN 

• Meningkatkan kesadaran komunitas pelaku penelitian 

• Menyediakan pedoman/panduan bagi institusi pelaksana 
penelitian 

• Menyamakan persepsi dan standar 

 



SASARAN 

• Meningkatkan jumlah institusi yang mempunyai KEPP 

• Mencegah kecurangan penelitian 

• Meningkatkan reliabilitas hasil penelitian 

• Mewujudkan budaya kerja penelitian yang beretika 

• Menghasilkan iptek yang bermanfaat  memajukan 
peradaban & kesejahteraan umat 



DASAR HUKUM 

ORGANISASI 
PROFESI WAJIB 

MENENTUKAN STANDAR, 
PERSYARATAN, SERTIFIKASI 

KEAHLIAN, SERTA KODE  
ETIK PROFESI 

[Pasal 12 ayat 2] 

UUD 18/2002 

PENELITIAN …..  
DILAKUKAN OLEH SIVITAS 

AKADEMIKA SESUAI DENGAN 
OTONOMI KEILMUAN DAN  

BUDAYA AKADEMIK 
[Pasal 45 ayat 2] 

UUD 12/2012 

PIMPINAN PT  
MENGAWASI PELAKSANAAN 
KODE ETIK … BERISI KAIDAH 

PENCEGAHAN DAN  
PENANGGULANGAN 

PLAGIAT [Pasal 6 ayat 1];   
MENDESIMINASIKAN KODE ETIK … 

AGAR TERCIPTA BUDAYA ANTI 
PLAGIAT [Pasal 6 ayat 3] 

Permendiknas 17/2010 



PENGERTIAN 

• Kode Etik merupakan pedoman yang digunakan oleh suatu 
organisasi dalam memandu setiap individu yang bernaung di 
dalamnya untuk berprilaku baik dan dijadikan landasan 
keputusan dalam memberikan sanksi bagi individu yang 
berprilaku buruk 

• Pelaku Penelitian termasuk semua individu yang melakukan 
aktivitas penelitian tanpa diskriminatif, baik yang formal 
ditetapkan sebagai tenaga fungsional peneliti, perekayasa, 
dan akademik; maupun yang tidak berstatus formal tetapi 
secara nyata melakukan aktivitas penelitian 



3 
MASALAH 

UTAMA 



PLAGIARISME 

Penjiplakan ide, proses, hasil penelitian 
dan/atau karya tulis orang lain 

dengan tanpa menyebutkan 
sumber aslinya. 





PABRIKASI & FALSIFIKASI 

Membuat data tanpa melakukan pengukuran 
(pabrikasi) dan mengubah data hasil 

pengukuran (falsifikasi) untuk berbagai alasan 





Kasus Fabrikasi - Jan Hendrik Schön  

 Mulai tahun 1998, Jan Hendrik Schön (seorang peneliti muda di Bell 
Laboratories, Amerika Serikat) sangat produktif mempublikasikan 
hasil temuannya tentang fisika bahan yang dipadatkan pada jurnal-
jurnal sangat prestisius dunia. 

 Tetapi pada tahun 2001 mulai muncul kecurigaan tentang data yang 
digunakan.  Mulai terdeteksi adanya kejanggalan.  Kemudian dibentuk 
tim dari luar Bell Laboratories untuk melakukan penyelidikan 
terhadap 25 artikel yang ditulis Schön bersama koleganya. 

 Tim menemukan bahwa ada fabrikasi data pada 16 dari 25 artikel 
yang ditulis. Akibatnya Schön dipecat dari Bell Laboratories. 



Kasus Fabrikasi – Woo Suk Huang 

 Woo Suk Huang dan koleganya di Korea mempublikasikan 2 artikel 
tentang stem sel yang berasal dari embrio manusia di jurnal paling 
bergengsi di dunia, yakni Science pada tahun 2004 dan 2005.  Tetapi 
kemudian muncul kecurigaan telah terjadi pelanggaran  etika 
penelitian dan fabrikasi data. 

 Komite investigasi dari Seoul National University (SNU) menyimpulkan 
bahwa memang telah terjadi ‘misconduct’ dalam pelaksanaan 
penelitian dan fabrikasi data.  Karena sebagian besar data dari kedua 
publikasi tersebut adalah hasil fabrikasi, maka editor jurnal Science 
menarik kembali (retraction) kedua artikel tersebut dan menyatakan 
bahwa hasil kedua penelitian tersebut adalah tidak sahih (invalid). 



Setiap komunitas tentu memiliki nilai (value) 
dan standar kepatutan dalam berprilaku.  

Namun demikian, kode etik perlu dibuat secara 
tertulis agar dapat diimplementasikan secara 

objektif dan efektif 





KARAKTERISTIK DOKUMEN KODE ETIK 

• Merupakan hasil kesepakatan internal 
komunitas/organisasi 

• Mudah dipahami dan relevan 

• Berkesesuaian dengan regulasi 

 



RUANG LINGKUP PENGATURAN 

• Peneliti sebagai makhluk sosial 

• Etika pelaksanaan penelitian 

• Etika penulisan dan publikasi hasil penelitian 

• Etika terkait HKI 

• Sanksi pelanggaran kode etik 



Dalam penyusunan kode etik,  
bukan hanya produk akhirnya yang penting, 

tetapi juga proses penyusunannya 



Semoga Bermanfaat 


