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KEPUTUSAN ~KTOR

Nomo:r: 28 Tahun 201 7
Tentang
ETIKA DALAM PEMBIMBINGAN
KEGlATAN AK.ADEMIK TUGAS AKHIR MAHASISWA
_,
Bismillahirrohma.nirrohim

Rektor Universitas MuharnmadiyahMalang
Menimbang

a.

Bahwa tugas akhir merupakan karya ilmiah wajib bagi setiap
mahasiswa

yang akan

menyelesaikan

studi

di Universitas

Muhammadiyah Malang;
b. Bahwa tugas akhir merupakan

karya tulis ilmiah, berupa

paparan tulisan hasil penelitian dalam bidang ilmu tertentu
sebagai

salah

satu

ukuran

keberhasilan

dalam

capaian

pembelajaran di setiap Program Studi dan Program Pascasarjana
di Universitas Muharnmadiyah Malang;
c.

Bahwa untuk menjaga kualitas tugas akhir mahasiswa, setiap
tugas akhir rnahasiswa perlu dibirnbing oleh pembimbing;

d. Bahwa berdasarkan pada pertimbangan sebagaimana tersebut
dalam huruf · (a), (b), dan (c) dipandang perlu dikeluarkan
Keputusan Rektor Tentang Eti.ka dalam Pembimbingan Kegiatan
Akademik Tugas Akhir Mahasiswa.
Mengingat

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen;
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi;
4. Peraturan
Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan
Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun
2013 tentang
Penerapan Kerangka Kualiffkasi Nasional
Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riser, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
1.
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9.

Nomor 14 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi;
Pedoman PP Muhammadiyah
No.02/PED/l.O/B/2012
tentang
Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
Ketentuan
Majelis Pendidikan
Tinggi PP Muhammadiyah No.

178/KET/1.3/D/2013 tentang Penjabaran Pedornan Pendidikan
Tinggi Muhammadiyah;
10. Peraturan Universitas Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan
Peraturan Universitas Nomor 2 Tahun 2007 tentang Statuta
Universitas Muhammadiyah Malang;
11. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang Nomor

20 Tahun 2013 tentang Peraturan Akademik.
Memperhatikan

Hasil rapat pimpinan Universitas Muharnmadiyah Malang, pada
tanggal 18 Agustus 2017.
MEMUTUSK.AN

Menetapkan

:

Keputusan Rekf;or tentang Etika dalam Pembimbingan
Akademik Tugas Akhir Mahaaiswa

Kegiatan

Pasal 1
Ketentuan Umum

Dalam Keputusan Rektor ini yang dimaksud dengan:
1.

Etika adalah ketentuan yang menyatakan perilaku baik atau
buruk serta tentang hak dan kewajiban moral.

2.

Pembimbingan

tugas

akhir.

adalah

memberikan arahan, bantuan,

proses

dialogis

untuk

saran, dan koreksi atas tugas

akhir yang sedang disusun oleh mahasiswa berdasarkan etika

keilmuan.
3. Pembimbing tugas akhir adalah dosen yang berdasarkan surat
tugas

pejabat

ya.ng

berwenang

diberikan

tugas

untuk

membimbing tugas akhir mahasiswa.
4.

Mahasiswa
Malang

adalah

yang

diploma, sarjana,

mahasiswa

menempuh

Universit;as Muhammadiyah

jenjang

pendidikan

'

program

magister, dan doktor serta terdaftar

pada

Program Studi di Fakultas maupun Program Pascasarjana

di

Universitas Muhammadiyah Malang.
5.

Tugas Akhir adalah karya ilmiah dan kegiatan ilmiah yang wajib
disusun

oleh

setiap

mahasiswa program

diploma, sarjana,

magister, dan doktor dengan bimbingan Dosen Pembimbing
sebagai syarat memperoleh gelar akademik.
6.

Budaya akademik adalah cara hidup masyarakat ilmiah yang
majemuk, multikultural yang bemaung dalam sebuah institusi

ya,ng mendasarkan

diri pada nilai-nilai kebenaran ilmiah dan

objektifitas.
7. Etika akademik adalah ketentuan yang menyatakan perilaku baik

atau buruk dari para anggota sivitas akademika,
8. Kebebasan

akademik

adalah

kebebasan

yang dimiliki oleh

anggota sivitas akadernika untuk secara bertanggung jawab dan
mandiri

melaksanakan

melaksanakan

kegiatan

akademik

dalam

rangka

kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan

pengembangan ilmu pengetahuan,

teknologi dan seni secara

bertanggung jawab dan mandiri.
9.

Kebebasan mimbar akadernik adalah bagian dari kebebasan
akademik yang memungkinkan sivitas akademika menyarnpaikan
pikiran dan pendapat di perguruan tinggi yang bersangkutan
sesuai dengan norrna dan kaidah keilmuan.

10. Otonomi keilmuan adalah kegiatan keilmuan yang berpedoman
pada norma dan kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh para
anggota sivitas akademika.
Pasa! 2

Prinsip-Prinsip
( 1) Setiap dosen yang telah memenuhi kepangkatan dan jabatan
akademik tertentu

berhak menjadi pembimbing tugas akhir

mahasiswa.
(2) Kepangkatan dan jabatan
akhir

mahasiswa

akadernik dosen pembimbing tugas

sebagaimana

dimaksud

dalam

ayat

(1)

ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait.
(3) Setiap dosen yang diberikan tugas pembimbingan tugas akhir
mahasiswa ditentukan

berdasarkan

surat tugas pejabat yang

berwenang.
(4) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)

adalah Dekan dan/ atau Direktur Pascasarjana.
Pasal 3
Ketentuan Umum dalam Pembimbingan Tugas Akhir
Mahasiswa
(1) Pembimbingan tugas akhir mahasiswa didasarkan pada surat
tugas pejabat yang berwenang,
(2) Selambat-larnbatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah
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menerima

surat tugas pembimbingan,

memulai

proses

dosen pernbimbing harus

pembimbingan

kepada

mahasiswa

bim bingannya.
(3) Untuk rnemperlancar
mahasiswa,
kesepakatan
a.

setiap

pelaksanaan
dosen

pembimbing

wajib

dengan mahasiswa bimbingannya

kepada

melakukan

mengenai:

Waktu bimbingan;

b. Intensitas pembimbingan
c.

proses pernbimbingan

dalarn kurun waktu tertentu; dan,

Model/cara pembimbingan.

(4) Proses pembimbingan

dilakukan

selama masa berlakunya

surat

tugas pernbimbingan.
surat tugas pembimbingan

(5) .Jika sampai batas waktu berlakunya

tugas

akhir

mahasiswa

belum

selesai,

maka

pembimbing

melaporkan tentang habisnya masa berlaku surat tugas tersebut
kepada Ketua Program Studi dan/ atau Pembantu Dekan Bidang
Akademik.
(6) Dalam hal terjadi hal sebagaimana diatur dalam ketentuan ayat
(5),

proses

pembimbingan

tetap

dapat

diteruskan

sampai

terbitnya surat tugas yang baru.
(7) Dalam hal terjadi peralihan pembimbing sebagai akibat terjadinya

hal sebagairnana diatur dalam ketentuan ayat (6), pernbimbing
menyerahkan

mahasiswa

bimbingannya

kepada

pembimbing

baru dengan berita acara penyerahan bimbingan.
Pasal 4
Waktu. dan Tempat Bimbingan

(1) Setiap Pembimbing tugas akhir mahasiswa wajib mengalokasikan
waktu

untuk

bimbingannya

proses
sedikitnya

pembimbingan
3

dengan

mahasiswa

(tiga) kali/kesempatan

dalam

seminggu.
(2) Pembimbingan tugas akhir mahasiswa hanya boleh dilakukan di
dalam kampus.
(3) Ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (1) dan (2) tidak
mengurangi kesediaan dosen pembimbing untuk mernbimbing
mahasiswa melalui media elektronik.
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Pasal 5
Bentuk dan Model Bimbingan

( 1) Pernbim bingan

dapat

dilakukan

secara

dialogis

untuk

memberikan arahan, bantuan, saran, dan koreksi atas tugas
akhir

rnahasiswa yans

sedang disusun

mahasiswa

oleh

berdasarkan etika keilmuan.
(2) Pembimbingan

tugas

akhir

kepada

mahasiswa

juga

dapat

dilakukan melalui media virtual.
(3) Ketentuan

pada ayat (2) tidak mengurangi kewajiban dosen

pembimbing mengalokasikan waktu untuk proses pembimbingan
dengan mahasiswa bimbingannya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1).

Pasal 6
Hak dan Kewajiban Pembbnbing Tugas Akhir
( 1)

Hak Pembimbing selama proses pembimbingan, adalah sebagai
berikut:
a. Menegur mahasiswa yang melalaikan penyusunan tugas akhir
mahasiswa;
b, Melaporkan

kepada

Pernbantu

Dekan

Bidang

Akademik

tentang mahasiswa yang telah melanggar peraturan

dalam

penyusunan tugas akhir mahasiswa;
f

c. Memperoleh

sarana

dan

pendukung

prasarana

proses

pembimbingan dari fakultas;
d. Memperoleh informasi akademik mahasiswa bimbingannya dari
pejabat berwenang terkait;
e. Menolak

memberikan

persyaratan

dan

bimbingan

tanggung

jawab

dan
tidak

pengesahan

jika

dipenuhi

oleh

mahasiswa bimbingan.
(2)

Kewajiban Pembimbing selama proses pembimbingan, adalah
sebagai berikut:
a. Memberikan arahan, bantuan, saran, dan koreksi atas t~gas
akhir mahasiswa yang sedang disusun oleh mahasiswa secara
baik dan professional;
b. Arahan,

bantuan,

saran, . dan

koreksi

atas

tugas

akhir

mahasiswa yang sedang disusun oleh rnahasiswa pada huruf
dilaksanakan

a

dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari untuk

setiap 1 ( satu) periode pemeriksaan tugas akhir mahasiswa;
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c. Memberikan jadwal atau waktu bimbingan kepada mahasiswa
bimbingan;
d. Menyarnpaikan
e. Menjunjung

pembimbingan
tinggi

secara santun;

kebebasan

akademik

dalam

proses

pem bimbingan;
f. Menyetujui

permohonan

ujian

bagi

mahasiswa

yang

dibimbingnya jika tugas akhir mahasiswa telah dianggap layak
uji;

g. Menguji proposal,

hasil

penelitian

dan/ atau

tugas

akhir

mahasiswa pada jadwal ya,ng telah ditentukan.
Pasal 7

Hak dan Kewajiban Maha~dswaPenYQ.str.n Tugal5 Akhir
(1)

Hak mahasiswa selama proses pembimbingan, adalah sebagai
berikut:
a. Mendapatkan bimbingan dari pembimbing untuk penyusunan
tugas akhir mahasiswa dan ujian tugas akhir mahasiswa;
b. Mendapatkan

pengesahan

dari pembimbing setelah segala

persyaratan dan tanggungjawab terpenuhi;
c. Mendapatkan perlakuan secara baik dalam proses penyusunan
tugas akhir mahasiswa;
d. Mendapatkan hasil penilaian yang proporsional atas usaha dan
pekerjaan penyusunan tugas akhir mahasiswanya;
e. Menghubungi

pembimbing

sesuai

dengan

jadwal

yang

diberikan oleh pembimbing;
f. Melaporkan

dan/atau

kepada

Pembantu

Dekan

bidang

Akademik

Dekan tentang pembimbing yang telah melanggar

peraturan dalam pernbimbingan tugas akhir mahasiswa.
(2)

Selama proses pembimbingan, rnahasiswa bimbingan wajib :
a. Melaporkan setiap kegiatan dalam penyusunan

tugas akhir

secara periodik kepada Pembimbing;
b. Mematuhi saran-saran perbaikan dari pembimbing;
c. Mengkomunikasikan secara baik berbagai perubahan dalam
tugas akhir mahasiswa kepada pembimbing.
d. Menghormati budaya akademik dan etika akademik;
e. Mematuhi semua

peraturarr/ketentuan

pelaksanaan

tugas

akhir mahasiswa yang berlaku.
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Pasal 8
Larangan Selama Proses Pembimbingan Tugat; Akhir

( 1) Selama proses pernbimbingan, mahasiswa dilarang :

a. Mernberikan

hadiah/gratifikasi/pemberian

apapun

kepada

pembimbing dan/atau pihak lain terkait dengan alasan apapun
yang berhubungan dengan tugas akhir mahasiswanya.
b, Melakukan pelanggaran etika akademik seperti plagiarisme
terhadap karya ilmiah orang lain darr/atau melakukan autoplagiarisme, memalsu nilai, memalsu tanda tangan, memalsu
cap, dan/ atau

perbuatan

lain· yang melanggar ketentuan

peraturan perundang-undangan.
(2) Selama

proses

pembimbingan,

pembimbing

tugas

akhir

mahasiswa dilarang :
a. Menerima dan/atau

meminta

hadiah/gratifikasi/pemberian

apapun dari mahasiswa atau siapapun yang berhubungan
dengan tugas pembimbingannya,
b. Melakukan

tindakan

tidak

terpuji

yang

dapat

merusak

martabat dan wibawa instansi.
Pasal 9
Sanksi Terhadap Pelanggaran Etika Pembimbingan
( 1) Setiap pelanggaran etika akademik ini akan dijatuhkan sanksi.

(2) Sanksi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) yang
dapat dijatuhkan kepada mahasiswa berupa :
a. Teguran secara lisan.
b. Teguran secara tertulis.
c. Pencabutan sementara hak untuk menggunakan fasilitas
Universitas.
d. Larangan melakukan kegiatan akademik dalam periode
terten tu ( skorfilng).
e. Pencabutan statusnya sebaga mahasiswa.
f. Sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan -

yang berlaku.
(3) Sanksi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
dapat dijatuhkan kepada pembimbing Tugas Akhir berupa:
a. Teguran secara lisan.
b. Teguran secara tertulis.
c. Pencabutan sementara haknya menggunakan fasilitas kampus.
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d. Larangan melakukan kegiatan akademik dalam periode
terten tu ( skorsing).
e. Pencabutan

haknya sebagai pembimbing.

f. Sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.
Pasal 10
Ketentuan Penutup

( 1) Dengan
ketentuan

berlakunya

Keputusan

Rektor ini,

maka

mengenai Etika dalam Pembimbingan

Akademik Tugas Akhir Mahasiswa yang bertentangan

semua
Kegiatan
dengan

Keputusan Rektor ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(2) Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan ketentuan

apabila dikemudian hari ternyata terdapat

kekeliruan dalam Keputusan Rektor ini, maka akan diperbaiki

sebagaimana mestinya.

Malang
30 Agustus 201 7

Tembusan Kepada Yth:
1. Wakil Rektor I, II, dan III;
2. Para Kepala Biro;
3. Para Dekan dan Direktur;
4. Kepala Kantor Hukum;
5. Arsip.
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