
 PERATURAN 

SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR 

NOMOR 35/IT3.SA/P/2020 

 

TENTANG 

 

PETUNJUK TEKNIS PENEGAKAN ETIKA AKADEMIK  DAN  

KEHIDUPAN BERMASYARAKAT BAGI SIVITAS AKADEMIKA DAN TENAGA 

KEPENDIDIKAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR, 

 
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 
2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, 
Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional 

Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada 
Masyarakat merupakan satu kesatuan yang tidak 

terpisahkan dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan 
Tinggi; 

b. bahwa agar pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi 
berjalan lancar dan etis, perlu dibuat norma dan etika 

akademik yang mencakup pendidikan, penelitian, dan 
pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Institut 

Pertanian Bogor; 
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 huruf a 

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang 
Statuta Institut Pertanian Bogor, Senat Akademik 

sebagai organ Institut Pertanian Bogor memiliki 
wewenang untuk merumuskan dan menetapkan 

norma dan kebijakan akademik; 
d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c di atas, 

Senat Akademik Institut Pertanian Bogor telah 
menetapkan Peraturan Senat Akademik Institut 

Pertanian Bogor Nomor 33/SA-IPB/P/2019 tentang 
Etika Akademik dan Kehidupan Bermasyarakat untuk 

Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan Institut 
Pertanian Bogor;  

e. bahwa untuk mendukung penerapan Peraturan Senat 
Akademik IPB Nomor 33/SA-IPB/P/2019 sebagaimana 

dimaksud pada huruf d di atas perlu disusun 
petunjuk teknis penegakan etika akademik dan 

kehidupan bermasyarakat bagi Sivitas Akademika dan 
Tenaga Kependidikan Institut Pertanian Bogor; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang 
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Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Ngeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);  
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 

21 Tahun 2010 tentang  Ketentuan Pelaksanaan 
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Ngeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang 

Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5453);  

5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian 
Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;  
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian 

Bogor Nomor 3/IT3.MWA/KP/2019 tentang 
Pengesahan Keanggotaan Senat Akademik Institut 

Pertanian Bogor Periode 2019-2024;  
7. Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor 

Nomor 10/SA-IPB/P/2019 tentang Norma dan 
Kebijakan Akademik Institut Pertanian Bogor;  

8. Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor 
Nomor 33/SA-IPB/P/2019 tentang Etika Akademik 

Dan Kehidupan Bermasyarakat Untuk Sivitas 
Akademika dan Tenaga Kependidikan Institut 

Pertanian Bogor;  
9. Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor 

Nomor 34/SA-IPB/P/2020 tentang Perubahan atas 
Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor No 

33 tahun 2019 tentang Etika Akademik dan 
Kehidupan Bermasyarakat untuk Sivitas Akademika 

dan Tenaga Kependidikan Institut Pertanian Bogor; 
Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Pimpinan Senat Akademik Institut 

Pertanian Bogor IPB tanggal 18 Agustus 2020; 

2. Keputusan Sidang Pleno Senat Akademik Institut 

Pertanian Bogor tanggal 24 September 2020 dan  

23 Desember 2020. 
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MEMUTUSKAN  

 

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PENEGAKAN ETIKA AKADEMIK DAN 

KEHIDUPAN BERMASYARAKAT BAGI SIVITAS 

AKADEMIKA DAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN INSTITUT 

PERTANIAN BOGOR 

 

BAB I  

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Pengertian 

 

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan: 

a. Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disingkat IPB adalah perguruan 

tinggi negeri badan hukum, yang selanjutnya disebut Institut. 

b. Etika adalah aturan, ukuran, atau kaidah mengenai nilai dan prinsip 

moral yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai atau merupakan 

pedoman bagi seseorang atau suatu kelompok dalam melaksanakan 

kegiatannya. 

c. Akademik adalah tridharma perguruan tinggi yang mencakup aktivitas 

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.  

d. Kehidupan bermasyarakat adalah aktivitas berupa perilaku atau 

perbuatan, ucapan, dan/atau tulisan, baik dilakukan individu 

perseorangan, kelompok, dan/atau institusi di dalam berinteraksi atau 

bersosialisasi atau berkiprah di masyarakat akademik dan/atau 

kehidupan kampus, termasuk dalam penggunaan media sosial.    

e. Etika akademik adalah nilai dan prinsip moral yang menjadi pedoman 

bagi sivitas akademika, dan tenaga kependidikan berkaitan dengan 

aktivitas akademik dalam melaksanakan kegiatan tridharma peguruan 

tinggi, baik sebagai individu, kelompok, maupun atas nama lembaga atau 

institusi.  

f. Etika kehidupan bermasyarakat adalah nilai dan prinsip moral yang 

menjadi pedoman bagi seorang, kelompok, atau institusi di dalam 

berinteraksi atau berkiprah di masyarakat.  

g. Sivitas akademika adalah dosen dan mahasiswa. 
h. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama 

mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu 

pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat, baik dosen tetap IPB maupun dosen 

tidak tetap IPB. 

i. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi di IPB. 

j. Tenaga Kependidikan selanjutnya disingkat tendik adalah anggota 

masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama 

menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di IPB, baik tendik 
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pegawai negeri sipil atau PNS, tendik tetap non aparatur sipil negara atau 

non ASN, maupun tendik tidak tetap non ASN. 

k. Komisi Etik adalah komisi yang bertugas untuk menegakkan etika 

akademik dan kehidupan bermasyarakat, yang mencakup Komisi Etik 

Institut dan Komisi Etik Fakultas/Sekolah.  

l. Mitra IPB adalah semua pihak di luar IPB, baik individu, kelompok, 

maupun institusi dalam kerangka kerjasama atau tidak, yang berkegiatan 

di dalam kampus atau di luar kampus, dan aktivitasnya berkonsekuensi 

terhadap marwah, nama baik, dan/atau reputasi IPB. 

m. Pelanggaran adalah perilaku atau perbuatan, ucapan, dan/atau tulisan 

yang bertentangan dengan etika akademik dan/atau etika kehidupan 

bermasyarakat. 

n. Sanksi adalah hukuman yang diberikan oleh IPB sebagai konsekuensi 

atas pelanggaran etika akademik dan/atau kehidupan bermasyarakat.   

 

Pasal 2 

Tujuan dan Ruang Lingkup 

 

(1) Penegakan etika akademik dan kehidupan bermasyarakat bertujuan 

untuk menjaga marwah dan martabat kehidupan akademik serta nama 

baik institusi melalui aktualisasi etika dan perlindungan terhadap 

keserasian kehidupan kampus yang berlandaskan sikap saling 

menghormati antar warga kampus;   

(2) Penegakan etika akademik dan kehidupan bermasyarakat merupakan 

upaya pencegahan terjadinya pelanggaran etika akademik dan/atau 

kehidupan bermasyarakat, serta penanganan pelanggaran, pembinaan, 

dan pemberian efek jera kepada sivitas akademikan, tenaga kependidikan, 

dan mitra IPB yang terbukti melakukan pelanggaran etika. 

 

Pasal 3 

Prinsip 

 

Penegakan etika akademik dan kehidupan bermasyarakat bagi sivitas 

akademika, tenaga kependidikan, dan mitra IPB dilaksanakan dengan 

memperhatikan prinsip: 

a. praduga tidak bersalah; 

b. tanggung jawab dan akuntabilitas; 

c. kejujuran dan keadilan; 

d. kemanusiaan dan keberadaban; serta 

e. transparan dan imparsial. 
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BAB II  

KOMISI ETIK 

 

Pasal 4 

Komisi Etik 

 

(1) Untuk penegakan etika akademik dan kehidupan bermasyarakat, 

dibentuk Komisi Etik;  

(2) Komisi Etik terdiri atas Komisi Etik tingkat IPB yang selanjutnya disebut 

Komisi Etik Institut, dan Komisi Etik tingkat Fakultas/Sekolah yang 

selanjutnya disebut Komisi Etik Fakultas/Sekolah;  

(3) Komisi Etik Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh 

dan bertanggung jawab kepada Senat Akademik IPB, beranggotakan 

Ketua Senat Akademik IPB, Sekretaris Senat Akademik IPB, Ketua Komisi 

Senat Akademik IPB, Sekretaris Komisi Senat Akademik IPB dan Wakil 

Rektor IPB yang membidangi Sumber Daya Manusia, dan/atau Wakil 

Rektor IPB yang membidangi Kemahasiswaan;  

(4) Komisi Etik Fakultas/Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Senat Fakultas/Sekolah, 

beranggotakan Ketua Senat Fakultas/Sekolah, Sekretaris Senat 

Fakultas/Sekolah, Ketua Komisi Senat Fakultas/Sekolah, Sekretaris 

Komisi Senat Fakultas/Sekolah dan Wakil Dekan yang membidangi 

Sumber Daya Manusia, dan/atau Wakil Dekan yang membidangi 

Kemahasiswaan;  

(5) Komisi Etik Institut dapat membentuk panitia Ad-Hoc yang sekurang-

kurangnya melibatkan tiga orang anggota Komisi Senat Akademik IPB 

yang membidangi Norma dan Etika.  

 

Pasal 5 

Tugas Komisi Etik 

 

(1) Komisi Etik bertugas melakukan penegakkan etika akademik dan 

kehidupan bermasyarakat berdasarkan pelaporan atas dugaan terjadinya 

pelanggaran etika akademik dan/atau kehidupan bermasyarakat oleh 

sivitas akademika dan tenaga kependidikan, serta mitra IPB yang 

mengacu kepada Peraturan Senat Akademik IPB, termasuk Keputusan 

Senat Akademik IPB ini;  

(2) Penegakan etika akademik dan kehidupan bermasyarakat dilakukan oleh 

Komisi Etik Fakultas/Sekolah dimana terlapor berada atau bekerja; 

(3) Apabila penegakan etika akademik dan kehidupan bermasyarakat tidak 

dapat dilakukan atau tidak dapat diputuskan atau tidak dapat 

diselesaikan oleh Komisi Etik Fakultas/Sekolah, maka kasus tersebut 

wajib diteruskan atau disampaikan kepada Komisi Etik Institut;  

(4) Apabila terlapor tidak berasal dari salah satu unit di Fakultas/Sekolah 

dan/atau terlapor adalah pimpinan unit atau pimpinan organ institut, 
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atau terlapor merupakan mitra IPB, maka penegakan etika akademik dan 

kehidupan bermasyarakat langsung dilakukan oleh Komisi Etik Institut; 

(5) Komisi Etik memberikan rekomendasi atau pertimbangan tentang 

tingkatan dan jenis sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggar 

etika akademik dan/atau kehidupan bermasyarakat yang telah terbukti 

pelanggarannya, baik hanya melalui pemeriksaan atau melalui 

persidangan komisi etik;  

(6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh 

Komisi Etik Fakultas/Sekolah kepada Senat Fakultas/Sekolah untuk 

diteruskan kepada Dekan, atau oleh Komisi Etik Institut kepada Senat 

Akademik untuk diteruskan kepada Rektor.  

 

 

Pasal 6 

Wewenang Komisi Etik 

 

(1) Komisi Etik Fakultas/Sekolah atau Komisi Etik Institut dapat 

melaksanakan persidangan komisi etik yang bersifat tertutup dalam 

rangka penegakan etika akademik dan kehidupan bermasyarakat; 

(2) Dalam melaksanakan persidangan komisi etik sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Komisi Etik berwenang mengundang dan menghadirkan 

ahli untuk meminta pendapat atau keterangan ahli, ataupun 

menghadirkan saksi. 

 

BAB III 

TATA CARA PENEGAKAN ETIKA 

 

Pasal 7 

Pelaporan 

 

(1) Pelaporan atas dugaan terjadinya pelanggaran etika akademik dan/atau 

kehidupan bermasyarakat bagi sivitas akademika dan tenaga 

kependidikan, serta mitra IPB dapat dilakukan oleh:   

a. individu atau kelompok sivitas akademika  dan tenaga kependidikan 

IPB; 

b. pimpinan unit kerja atau pimpinan organ institut;  

c. himpunan alumni tingkat fakultas/sekolah atau tingkat institut; 

dan/atau 

d. organisasi atau lembaga di luar IPB;  

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan 

secara proaktif dan/atau atas inisiatif Komisi Etik Fakultas/Sekolah 

dan/atau Komisi Etik Institut; 

(3) Pelaporan yang dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertulis 

dengan menyebutkan identitas pelapor, identitas terlapor, dugaan 
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pelanggaran yang dilakukan, bukti awal, tempat, dan waktu kejadian. 

Contoh format pelaporan dapat dilihat pada Lampiran 1; 

(4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada:  

a. Komisi Etik Fakultas/Sekolah yang menjadi unit kerja terlapor; atau  

b. Komisi Etik Institut, bila terlapor bukan berasal dari salah unit di 

Fakultas/Sekolah, atau terlapor merupakan pimpinan unit atau 

pimpinan organ institut, atau terlapor merupakan mitra IPB;   

(5) Pelapor berhak mendapat perlindungan atas status hukum dan atas rasa 

aman dari institut. 

 

Pasal 8 

Verifikasi Pelaporan 

 

(1) Komisi Etik Fakultas/Sekolah atau Komisi Etik Institut melakukan proses 

verifikasi pelaporan atas dugaan terjadinya pelanggaran etika akademik 

dan/atau kehidupan bermasyarakat bagi sivitas akademika dan tenaga 

kependidikan, serta mitra IPB paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak 

diterimanya pelaporan, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan 

kelengkapan pelaporan;   

(2) Proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 

melibatkan pimpinan unit kerja terlapor; 

(3) Hasil verifikasi pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) 

dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi (BAV).  Contoh format BAV 

dapat dilihat pada Lampiran 2;  

(4) BAV sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain memuat keputusan: 

a. Pelaporan tidak dapat atau tidak perlu diproses lebih lanjut; atau  

b. Pelaporan diproses lebih lanjut oleh Komisi Etik Fakultas/Sekolah 

atau Komisi Etik Institut; 

(5) Dokumen BAV yang dimaksudkan pada ayat (3) dibuat rangkap 3 (tiga) 

untuk dikirimkan dan/atau diserahkan paling lambat 7 (tujuh) hari 

kalender kepada: 

a. Pelapor; 

b. Atasan langsung terlapor; 

c. Senat Fakultas/Sekolah atau Senat Akademik IPB;  

(6) Apabila BAV sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat oleh Komisi Etik 

Fakultas/Sekolah, maka Ketua Senat Fakultas/Sekolah yang menerima 

BAV tersebut harus mengirimkannya ke Senat Akademik IPB; 

(7) Apabila BAV sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat oleh Komisi Etik 

Institut, maka Ketua Senat Akademik IPB harus mengirimkannya ke 

Senat Fakultas/Sekolah yang merupakan unit kerja terlapor.  
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Pasal 9 

Pemanggilan 

 

(1) Jika BAV menyatakan bahwa pelaporan diproses lebih lanjut sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) butir b dan diperlukan pemanggilan 

terhadap pihak-pihak terkait, maka Komisi Etik Fakultas/Sekolah atau 

Komisi Etik Institut melakukan pemanggilan terhadap pelapor, terlapor, 

dan/atau pihak-pihak terkait;  

(2) Pemanggilan terhadap pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan secara tertulis dan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) hari 

kalender sejak diterbitkannya BAV. Contoh format Surat Pemanggilan 

terhadap pelapor dapat dilihat pada Lampiran 3. Tenggang waktu antara 

waktu pengiriman surat pemanggilan dengan jadwal kehadiran pelapor 

sekurang-kurangnya 5 (lima) hari kalender; 

(3) Pemanggilan terhadap pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilakukan untuk keperluan verifikasi dan pemenuhan kelengkapan 

informasi, serta data dan bukti terkait dugaan pelanggaran etika 

akademik dan/atau kehidupan bermasyarakat yang dilaporkan;     

(4) Pemanggilan terhadap terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan secara tertulis dan dikirimkan paling lambat 10 (sepuluh) hari 

kalender sejak diterbitkannya BAV.  Contoh format Surat Pemanggilan 

terhadap terlapor dapat dilihat pada Lampiran 4. Tenggang waktu antara 

waktu pengiriman surat pemanggilan dengan jadwal kehadiran pelapor 

sekurang-kurangnya 5 (lima) hari kalender; 

(5) Pemanggilan terhadap terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

dilakukan untuk proses pemeriksaan dengan ketentuan: 

a. Terlapor wajib memenuhi panggilan tertulis dari Komisi Etik sesuai 

waktu dan tempat yang dijadwalkan;   

b. Apabila terlapor tidak hadir pada pemanggilan pertama, maka 

dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kalender 

sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada 

pemanggilan pertama;   

c. Apabila terlapor tidak hadir pada pemanggilan kedua tanpa alasan 

yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Komisi Etik berwenang 

memutuskan rekomendasi sanksi pelanggaran etika akademik 

dan/atau kehidupan bermasyarakat yang disampaikan pelapor 

berdasarkan informasi, data dan bukti yang ada tanpa perlu 

melakukan pemeriksaan terhadap terlapor. 

 

Pasal 10 

Pemeriksaan 

 

(1) Ketua Komisi Etik Fakultas/Sekolah atau Ketua Komisi Etik Institut 

membentuk Tim Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan sebagai tindak 

lanjut dari BAV. 
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(2) Tim Pemeriksa sekurang-kurangnya terdiri atas 3 (tiga) anggota Komisi 

Etik yang bertindak sebagai 1 (orang) Ketua merangkap anggota, 1 (satu) 

orang Sekretaris merangkap anggota, dan 1 (satu) orang anggota dengan 

persyaratan pangkat dan jabatan tim pemeriksa tidak boleh lebih rendah 

dari terlapor.  

(3) Pemeriksaan terlapor oleh Tim Pemeriksa bertujuan untuk 

mengumpulkan, mendalami, dan memverifikasi informasi, data, bukti, 

dan hal lain yang terkait dengan dugaan pelanggaran etika akademik 

dan/atau kehidupan bermasyarakat yang dilaporkan; 

(4) Pemeriksaan terlapor oleh Tim Pemeriksa dilaksanakan pada jadwal dan 

tempat yang telah ditentukan dalam proses pemanggilan dengan 

ketentuan: 

a. dilakukan secara tertutup;  

b. terlapor wajib hadir sendiri, tanpa pendamping; 

c. terlapor wajib menjawab semua pertanyaan dan/atau memberi 

keterangan yang diperlukan;  

d. apabila terlapor tidak bersedia menjawab pertanyaan dan/atau tidak 

bersedia memberi keterangan, dan/atau mempersulit pemeriksaan, 

maka terlapor dianggap mengakui dugaan pelanggaran etika 

akademik dan/atau kehidupan bermasyarakat yang dilaporkan; 

e. Seluruh proses tanya-jawab pemeriksaan wajib dicatat dan/atau 

direkam oleh tim pemeriksa, dan setiap lembar/halaman catatan 

dimaksud diverifikasi keabsahannya oleh tim pemeriksa dengan 

membubuhkan paraf masing-masing.  

(5) Hasil pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa dituangkan dalam Berita Acara 

Pemeriksaan (BAP) dengan keputusan:  

a. Sudah dapat dijadikan dasar untuk merumuskan pertimbangan atau 

rekomendasi pemberian sanksi terhadap pihak terlapor, yang akan 

disampaikan kepada Dekan melalui Ketua Senat Fakultas/Sekolah 

atau disampaikan kepada Rektor melalui Ketua Senat Akademik 

Institut; 

b. Perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut melalui Sidang Komisi Etik 

Fakultas/Sekolah atau Sidang Komisi Etik Institut; atau 

c. Proses diteruskan ke Komisi Etik Institut, jika pemeriksaan dilakukan 

di Komisi Etik Fakultas/Sekolah;  

(6) BAP yang dimaksud pada ayat (5), sekurang-kurangnya mencakup uraian 

dugaan pelanggaran etika akademik dan/atau kehidupan bermasyarakat 

yang dilaporkan, waktu, tempat, dan keadaan pada waktu terjadi 

pelanggaran, identitas yang diperiksa dan identitas pemeriksa, hasil 

pemeriksaan, serta keterangan dan catatan lain mengenai segala sesuatu 

yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian dugaan pelanggaran 

etika akademik dan/atau kehidupan bermasyarakat.  Contoh format BAP 

dapat dilihat pada Lampiran 6; 

(7) BAP yang dimaksud pada ayat (5) harus ditandatangani oleh tim 

pemeriksa dan terlapor;  
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(8) Apabila terlapor sebagaimana pada ayat (7) tidak bersedia 

menandatangani BAP, maka cukup ditandatangani oleh Tim Pemeriksa, 

dengan diberikan catatan bahwa terlapor yang diperiksa tidak bersedia 

menandatangani BAP, dan BAP tersebut tetap dapat dijadikan sebagai 

dasar untuk memberikan rekomendasi pemberian sanksi atas dugaan 

terjadinya pelanggaran etika akademik dan/atau kehidupan 

bermasyarakat;   

(9) BAP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat rangkap 4 (empat) yaitu 

untuk terlapor, atasan langsung terlapor, Komisi Etik Fakultas/Sekolah, 

dan Komisi Etik Institut. 

 

Pasal 11 

Persidangan 

 

(1)  Apabila hasil pemeriksaan memerlukan proses lebih lanjut sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 10 ayat (5) butir b, maka dilakukan persidangan; 

(2)  Persidangan dilaksanakan untuk memutuskan dan menetapkan terbukti 

atau tidak terbuktinya dugaan pelanggaran etika akademik dan/atau 

kehidupan bermasyarakat oleh terlapor;   

(3)  Persidangan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah 

BAP dibuat; 

(4)  Terlapor dan semua pihak yang diundang dalam persidangan harus 

sudah mendapat panggilan dan/atau undangan paling lambat 10 

(sepuluh) hari kalender sebelum tanggal persidangan. Contoh Format 

Surat Panggilan/Undangan Persidangan dapat dilihat pada Lampiran 7;   

(5)  Apabila terlapor tidak hadir pada persidangan pertama, maka dijadwalkan 

dan dilakukan persidangan kedua paling lambat 15 (lima belas) hari 

kalender sejak tanggal seharusnya persidangan  pertama;   

(6)  Apabila terlapor tidak hadir pada persidangan kedua tanpa alasan yang 

dapat dipertanggungjawabkan, maka Komisi Etik berwenang memutuskan 

rekomendasi sanksi pelanggaran etika akademik dan/atau kehidupan 

bermasyarakat dengan mengacu kepada BAP tanpa perlu dilakukan 

persidangan; 

(7)  Persidangan dipimpin oleh Ketua Komisi Etik Fakultas/Sekolah atau 

Ketua Komisi Etik Institut dengan dihadiri Tim Pemeriksa, terlapor, 

pelapor, dan atasan langsung terlapor;  

(8)  Apabila dalam persidangan masih diperlukan keterangan dan/atau bukti 

tambahan, Komisi Etik Fakultas/Sekolah atau Ketua Komisi Etik Institut 

dapat mengundang dan menghadirkan tenaga ahli dan/atau saksi untuk 

diminta pendapat atau keterangannya; 

(9) Persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan (8) dilaksanakan 

pada jadwal dan tempat yang telah ditentukan dalam pemanggilan 

dan/atau undangan tertulis dengan ketentuan: 

a. hanya dapat dihadiri oleh individu atau pihak yang diundang oleh 

Komisi Etik; 
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b. dilakukan secara tertutup;  

c. terlapor wajib menjawab semua pertanyaan dan/atau memberi 

keterangan yang diperlukan;  

d. apabila terlapor tidak bersedia menjawab pertanyaan dan/atau tidak 

bersedia memberikan keterangan yang diperlukan oleh Komisi Etik, 

dan/atau mempersulit persidangan, maka terlapor dianggap 

mengakui dugaan pelanggaran etika akademik dan/atau kehidupan 

bermasyarakat yang dilaporkan atau yang tertulis dalam BAP; 

e. pimpinan persidangan berwenang untuk meminta informasi, 

keterangan, dan/atau pendapat dari peserta persidangan selain 

terlapor; 

(10) Hasil persidangan dituangkan dalam Berita Acara Persidangan (BAS) yang 

sekurang-kurangnya memuat identitas terlapor dan pelapor, waktu dan 

tempat serta peserta persidangan, uraian dugaan pelanggaran etika 

akademik dan/atau kehidupan bermasyarakat yang dilaporkan, dan 

rekomendasi yang merupakan ketetapan hasil persidangan. Contoh 

format BAS dapat dilihat pada Lampiran 8; 

(11) BAS yang dimaksud pada ayat (10) harus ditandatangani oleh Ketua 

Komisi Etik, perwakilan Tim Pemeriksa, terlapor, dan atasan langsung 

terlapor. Apabila terlapor yang diperiksa tidak bersedia menandatangani, 

maka pada BAS dicantumkan catatan bahwa terlapor yang diperiksa tidak 

bersedia menandatangani BAS, dan BAS tersebut tetap merupakan 

dokumen yang sah; 

(12) Rekomendasi pada BAS bersifat final; 

(13) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (10) disampaikan kepada Senat 

Fakultas/Sekolah atau Senat Akademik IPB. 

 

Pasal 12 

Tindak Lanjut Rekomendasi  

 

(1)  Senat Fakultas/Sekolah menyampaikan BAS kepada Dekan atau Senat 

Akademik IPB menyampaikan BAS kepada Rektor; 

(2)  Penyampaian BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-

lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya BAS; 

(3) Senat Fakultas/Sekolah atau Senat Akademik IPB berwenang untuk 

mengetahui tindak lanjut terhadap rekomendasi yang tercantum pada 

BAS sebagaimana dimaksud pada ayat. 
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BAB IV 

S A N K S I 

 

Pasal 13 

Landasan Pemberian Rekomendasi Sanksi 

 

(1) Perbuatan atau tindakan yang bertentangan atau melanggar etika 

akademik dan/atau kehidupan bermasyarakat patut dan harus dihindari; 

(2) Etika akademik dan/atau kehidupan bermasyarakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada Peraturan Senat Akademik 

Institut Pertanian Bogor Nomor 33/SA-IPB/2019 tentang Etika Akademik 
dan Kehidupan Bermasyarakat untuk Sivitas Akademika dan Tenaga 

Kependidikan Institut Pertanian Bogor;  
(3) Sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan mitra IPB yang diduga 

melakukan perilaku atau perbuatan, ucapan, dan/atau tulisan yang 

bertentangan dengan etika akademik dan/atau kehidupan bermasyarakat, 

kemudian terbukti melalui pemeriksaan dan/atau persidangan Komisi Etik 

Fakultas/Sekolah dan/atau Komisi Etik Institusi, perlu mendapatkan 

rekomendasi sanksi;  

 

Pasal 14   

Jenis dan Bentuk Rekomendasi Sanksi 

 

(1) Komisi Etik Fakultas/Sekolah dan/atau Komisi Etik Institut dalam 

menetapkan rekomendasi sanksi wajib mempelajari BAP dan/atau BAS 
dengan teliti dan memperhatikan dengan seksama faktor-faktor yang 

mendorong atau menyebabkan terjadinya dan dampak yang ditimbulkan 
dari pelanggaran etika akademik dan/atau kehidupan bermasyarakat; 

(2) Rekomendasi sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:  
a. Sanksi Ringan;     
b. Sanksi Sedang; atau  

c. Sanksi Berat;  
(3) Sanksi Ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa: 

a. Teguran/peringatan lisan; dan/atau 

b. Teguran/peringatan tertulis;  

(4) Sanksi Sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa: 

a. Tidak diperkenankan diusulkan dan mendapat kenaikan pangkat 

dan/atau jabatan untuk dosen dan tenaga kependidikan dalam 

periode 1 (satu) sampai 2 (dua) semester; dan/atau 

b. Tidak mendapatkan tunjangan berdasarkan Sistem Imbal Jasa (SIJ) 

IPB dalam periode 1 (satu) sampai 2 (dua) semester setelah ditetapkan 

terjadi pelanggaran etika akademik dan/atau kehidupan 

bermasyarakat; dan/atau 

c. Tidak diperkenankan untuk menduduki jabatan struktural dalam 

periode 1 (satu) sampai 2 (dua) semester setelah ditetapkan terjadi 

pelanggaran etika akademik dan/atau kehidupan bermasyarakat; 
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(5) Sanksi Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  huruf c berupa: 

a. Diusulkan untuk tidak mendapatkan tunjangan fungsional dalam 

periode 1 (satu) sampai 2 (dua) semester, dan/atau tidak 

mendapatkan tunjangan sertifikasi dosen dalam periode 1 (satu) 

sampai 2 (dua) semester; atau 

b. Diusulkan untuk mendapat penurunan pangkat setingkat lebih 

rendah selama 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun; atau   

c. Diusulkan untuk diberhentikan secara tidak dengan hormat sebagai 

dosen atau tenaga kependidikan;  

(6) Jenis dan bentuk sanksi untuk dosen dan tenaga kependidikan serta 

mitra IPB akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor;  

(7) Jenis dan bentuk sanksi untuk mahasiswa mengacu pada Tata Tertib 

Kehidupan Kampus sesuai dengan Peraturan Rektor. 

 

Pasal 15   

Penetapan dan Penyelesaian Sanksi 

 

(1) Dekan menetapkan sanksi terhadap pelanggaran etika akademik 

dan/atau kehidupan bermasyarakat oleh sivitas akademika dan tenaga 

kependidikan di unitnya dengan mempertimbangkan rekomendasi dari 

Senat Fakultas/Sekolah yang didasarkan atas rekomendasi Komisi Etik 

Fakultas/Sekolah;  

(2) Rektor menetapkan sanksi terhadap pelanggaran etika akademik 

dan/atau kehidupan bermasyarakat oleh sivitas akademika, tenaga 

kependidikan, dan mitra IPB dengan mempertimbangkan rekomendasi 

dari Senat Akademik yang didasarkan atas rekomendasi Komisi Etik 

Institut; 

(3) Ketua Senat Fakultas/Sekolah dan/atau Ketua Senat Akademik 

berwenang melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan rekomendasi 

sanksi yang disampaikan kepada Dekan dan/atau Rektor; 

(4) Penyelesaian sanksi pelanggaran etika akademik dan/atau kehidupan 

bermasyarakat dilaksanakan secara internal institusi sesuai dengan 

mekanisme yang diatur dalam Peraturan Senat Akademik dan Peraturan 

Rektor;   

(5) Apabila penyelesaian seperti yang dimaksud pada ayat (4) tidak dapat 

dilakukan, maka kasusnya dapat dibawa ke ranah hukum sesuai 

peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.  
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BAB V 

PENUTUP 

 
(1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian 

dengan peraturan tersendiri;  
(2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan 

diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam 
penetapannya.  

 

Ditetapkan di Bogor 

Pada tanggal:  30 Desember  2020 

 

SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR 

 

KETUA,         SEKRETARIS,    

  

 

 

 

PROF. DR DODI NANDIKA    PROF. DR MUHAMAD SYUKUR 

NIP 195112071982031001      NIP 197201022000031001    
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Lampiran 1. Contoh Format Surat Pelaporan 
 

RAHASIA 
Kepada Yth. 

Komisi Etik Fakultas/Sekolah ………………/Komisi Etik Institut 
di  Institut Pertanian Bogor 

 
Dengan ini saya, 

Nama  :  ………………………………………………………….  
NIP  / NIK :  …………………………………………………………. 

Jabatan  : …………………………………………………………..  
Unit/Lembaga :  …………………………………………………………. 

   :  ………………………………………………………….   
Alamat    :  …………………………………………………………. 

   :  …………………………………………………………. 
Mobile phone :  …………………………………………………………. 

Alamat email :  …………………………………………………………. 
melaporkan dugaan pelanggaran etika akademik dan/atau kehidupan 

bermasyarakat dalam bentuk:   
…..…………………………………………………………………………………………………

…………………..……………………………………………………………(bukti terlampir) 
Pada periode/waktu  :   

……………………………………………………………………………………………………... 
Tempat/lokasi kejadian :  

………………………………………………………………………………………………………
. 

Oleh sivitas akademika/ tenaga kependidikan IPB /mitra IPB*),  
Nama  :  ………………………………………………………….  

NIP / NIK :  ………………………………………………………….  
Unit /Lembaga :  …………………………………………………………. 

Alamat  :  …………………………………………………………. 
 

Demikian laporan ini, mohon untuk dapat ditindaklanjuti dalam rangka 
penegakan etika akademik di IPB dan /atau kehidupan bermasyarakat di IPB. 

        
Bogor/tempat lain, tanggal-bulan-tahun 

Pelapor   
 

 
 

Nama …………………………………………....   
NIP/NIK : …………………………………….…   

*)    Coret yang tidak perlu. 
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Lampiran  2.  Contoh Format Berita Acara Verifikasi  (BAV)  
  

RAHASIA 
BERITA ACARA VERIFIKASI (BAV) 

   
Pada hari ini, ………………………. tanggal ... ... bulan …………………….. tahun 

............ telah dilakukan verifikasi  atas pelaporan dugaan pelanggaran etika 
akademik dan/atau kehidupan bermasyarakat yang dilakukan oleh:            

Nama  :  ………………………………………………………….  
NIP / NIK*) :  ………………………………………………………….  

Pangkat/Gol. :  …………………………………………………………. 
Jabatan   :  ………………………………………………………….   

Unit Kerja   :  …………………………………………………………. 
Dugaan pelanggaran: 

……………………………………………..…………………………………………………**)  
dan dilaporkan oleh : 

Nama  :  ………………………………………………………….  
NIP  / NIK*) :  …………………………………………………………. 

Jabatan  : ………………………………………………………….  
Unit/Lembaga :  …………………………………………………………. 

Alamat    :  …………………………………………………………. 
   :  …………………………………………………………. 

Hasil verifikasi dengan memperhatikan kelengkapan pelaporan, serta informasi 
dari atasan langsung terlapor adalah:  

c. Pelaporan tidak dapat diproses lebih lanjut karena tidak lengkap; atau  
d. disarankan untuk ditangani oleh atasan langsung terlapor;  atau  

e. diproses lebih lanjut oleh Komisi Etik Fakultas/Sekolah atau Komisi 
Etik Institut*).  

 
Demikian hasil verifikasi untuk dapat digunakan dan diproses sebagaimana 

mestinya. 
 

Bogor/tempat lain, tanggal-bulan-tahun 
Perwakilan Anggota Komisi Etik ..… Ketua Komisi Etik 

Fakultas/Sekolah/Institut 
 

 
Nama ………………………………… Nama …………………………………………....   

NIP: ………………………………..…. NIP: …………………………………….………..   
 

Tembusan/dikirim ke:   
Pelapor, Atasan langsung terlapor, Komisi Etik Fakultas/Sekolah, Komisi Etik 

Institut, 
 
*)    Coret yang tidak perlu. 
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Lampiran 3. Contoh  Format Surat Panggilan Permintaan Keterangan dari 
Pelapor 

  
RAHASIA 

SURAT PANGGILAN PELAPOR  
Nomor : ……………………..... 

  
1.   Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara:  

Nama  :  ………………………………………………………….  
NIP/NIK  :  ………………………………………………………….  

Pangkat/Gol. :  …………………………………………………………. 
Jabatan   :  ………………………………………………………….   

Unit Kerja   :  …………………………………………………………. 
untuk menghadap kepada Tim Pemeriksa dengan ketua:   

Nama  :  ………………………………………………………….  
NIP  :  ………………………………………………………….  

Pangkat/Gol. :  …………………………………………………………. 
Jabatan   :  ………………………………………………………….   

pada   
Hari/Tanggal   :  ………………………………………………………….   

Pukul    :  ………………………………………………………….   
Tempat    :  ………………………………………………………….   

      ………………………………………………………….   
untuk dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran etika 

akademik dan/atau kehidupan bermasyarakat:           
……………….……………………………………………..………………………..…  

…………………………………………………………………………………………..  **)  
2. Demikian untuk dilaksanakan.  

  
Ketua Komisi Etik 

Fakultas/Sekolah/Institut  
 

 
  

Nama: …………………………………   
NIP : ……………………………………   

Tembusan Yth :   
1. Atasan langsung terlapor 

2. Komisi Etik Institut 
 
*)    Coret yang tidak perlu. 
**)  Tulislah pelanggaran etika yang dilaporkan atau diduga.   
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Lampiran  4.  Contoh  Format Surat Panggilan Pemeriksaan untuk Terlapor 
  

RAHASIA 
SURAT PANGGILAN I /II *) PEMERIKSAAN TERLAPOR  

Nomor : ……………………..... 
  

1.   Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara:  
Nama  :  ………………………………………………………….  

NIP / NIK*) :  ………………………………………………………….  
Pangkat/Gol. :  …………………………………………………………. 

Jabatan   :  ………………………………………………………….   
Unit Kerja   :  …………………………………………………………. 

untuk menghadap kepada Tim Pemeriksa dengan ketua:   
Nama  :  ………………………………………………………….  

NIP  :  ………………………………………………………….  
Pangkat/Gol. :  …………………………………………………………. 

Jabatan   :  ………………………………………………………….   
pada   

Hari/Tanggal   :  ………………………………………………………….   
Pukul    :  ………………………………………………………….   

Tempat    :  ………………………………………………………….   
      ………………………………………………………….   

untuk diperiksa/dimintai keterangan*) sehubungan dengan dugaan 
pelanggaran etika akademik dan/atau kehidupan bermasyarakat:  

……………….……………………………………………..…………………………..  
…………………………………………………………………………………………..  **)  

2. Demikian untuk dilaksanakan.  
  

Ketua Komisi Etik 
Fakultas/Sekolah/Institut  

 
 

  
Nama: …………………………………   

NIP : …………………………………...   
Tembusan Yth :   

1. Atasan langsung terlapor 
2. Komisi Etik Institut   

 
*)    Coret yang tidak perlu.  
**)  Tulislah pelanggaran etika yang dilaporkan atau diduga.   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



- 19 - 
 

 
 

Lampiran  5.  Contoh: Surat Perintah Untuk Melakukan Pemeriksaan  
 

RAHASIA 
SURAT PERINTAH UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN 

Nomor : ................................... 
  

1.   Diperintahkan kepada:  
Nama  :  ………………………………………………………….  

NIP  :  ………………………………………………………….  
Pangkat/Gol. :  …………………………………………………………. 

Jabatan   :  ………………………………………………………….   
Unit Kerja   :  …………………………………………………………. 

untuk melakukan pemeriksaan terhadap   
Nama  :  ………………………………………………………….  

NIP / NIK :  ………………………………………………………….  
Pangkat/Gol. :  …………………………………………………………. 

Jabatan   :  ………………………………………………………….   
pada   

Hari/Tanggal   :  ………………………………………………………….   
Pukul    :  ………………………………………………………….   

Tempat    :  ………………………………………………………….   
        ………………………………………………………….   

karena yang bersangkutan diduga melanggar etika akademik dan/atau 
kehidupan bermasyarakat:  

……………….……………………………………………..…………………………
…………………………………………………………………………………………

………………………………………..  **)  
 2.   Demikian agar Surat Perintah ini dilaksanakan sebaik-baiknya.  

  
Ketua Komisi Etik/Ketua Tim 

Pemeriksa*)   
 

  
 

Nama …………………………………   
NIP : …………………………………..   

Tembusan Yth :   
1. Atasan langsung terlapor 

2. Komisi Etik IPB   
 
*)    Coret yang tidak perlu.  
**)  Tulislah pelanggaran etika yang dilaporkan atau diduga.   
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Lampiran 6.  Contoh Format Berita Acara Pemeriksaan  (BAP)  
  

RAHASIA 
BERITA ACARA PEMERIKSAAN 

   
Pada hari ini, ………………………. tanggal ... ... bulan ………….. tahun ............ 

Tim Pemeriksa:  
1.   Nama  :  ………………………………………………………….  

NIP  :  ………………………………………………………….  
Pangkat/Gol. :  …………………………………………………………. 

Jabatan   :  ………………………………………………………….   
 

2.   Nama  :  ………………………………………………………….  
NIP  :  ………………………………………………………….  

Pangkat/Gol. :  …………………………………………………………. 
Jabatan   :  ………………………………………………………….   

 
3.   Nama  :  ………………………………………………………….  

NIP  :  ………………………………………………………….  
Pangkat/Gol. :  …………………………………………………………. 

Jabatan   :  ………………………………………………………….   
berdasarkan wewenang yang ada pada Surat Perintah telah melakukan 

pemeriksaan terhadap :  
Nama  :  ………………………………………………………….  

NIP / NIK*) :  ………………………………………………………….  
Pangkat/Gol. :  …………………………………………………………. 

Jabatan   :  ………………………………………………………….   
Unit Kerja   :  …………………………………………………………. 

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran etika 
akademik dan/atau kehidupan bermasyarakat:   

.……………………………………………..………………………………………………………
……………………………………………………………….……………………………………

……………………..  **)  

 

1. Pertanyaan :  
  

  
1. Jawaban :  

 
  

  
 

2. Pertanyaan :  
  

  
2. Jawaban :  
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3. Pertanyaan :  
  

  
3. Jawaban :  

  
  

  
 

4. Pertanyaan :  
  

  
4. Jawaban :  

  
  

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan 
sebagaimana mestinya.  

  
Yang diperiksa :      Tim Pemeriksa :  

Nama  :      1. Nama :  
NIP/NIK  :          NIP      :  

Tandatangan :                  Tandatangan:  
  

        2. Nama : 
           NIP : 

           Tanda tangan: 
  

       3. Nama : 
           NIP : 

           Tanda tangan: 
*) Coret yang tidak perlu.   
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Lampiran 7.  Contoh Format Surat Panggilan/Undangan Persidangan 
 

RAHASIA 
SURAT PANGGILAN/UNDANGAN  PERSIDANGAN*)    

Nomor : ……………………..... 
  

Dalam rangka menindaklanjuti Berita Acara Pemeriksaan (BAP) No.  
…………………………….                                tanggal  …………………………………. 

sehubungan dugaan pelanggaran etika akademik dan/atau kehidupan 
bermasyarakat yang dilakukan oleh saudara:  

Nama  :  ………………………………………………………….  
NIP / NIK*) :  ………………………………………………………….  

Unit Kerja   :  …………………………………………………………. 
Dugaan pelanggaran: 

…………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………, **)  

Kami mengundang saudara:  
Nama  :  ………………………………………………………….  

NIP / NIK*) :  ………………………………………………………….  
Unit  :  …………………………………………………………. 

Status sebagai :  Terlapor/Pelapor/Atasan Langsung/Tim 
Pemeriksa/Saksi/Ahli*)  

Untuk  :  diperiksa/dimintai keterangan*) 
dalam acara Persidangan atas nama terlapor pada,  

Hari/Tanggal   :  ………………………………………………………….   
Pukul    :  ………………………………………………………….   

Tempat    :  ………………………………………………………….   
      ………………………………………………………….   

Demikian untuk dilaksanakan.  
  

Ketua Komisi Etik 
Fakultas/Sekolah/Institut  

 
 

  
Nama …………………………………   

NIP : ………………………………….   
 

Tembusan Yth :   
1.  Ketua Senat Fakultas/Sekolah/Senat Akademik 

   
*)    Coret yang tidak perlu.  
**)  Tulislah pelanggaran etika yang dilaporkan atau diduga.   
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Lampiran 8.  Contoh Format Berita Acara Persidangan (BAS)  
  

RAHASIA 
BERITA ACARA PERSIDANGAN 

   
Pada hari ini, ………………………. tanggal ... ... bulan ………….. tahun ............ 

telah dilaksanakan persidangan yang dihadiri oleh:  
1.   Nama  :  ………………………………………………………….  

NIP  :  ………………………………………………………….  
Kedudukan :  Ketua Komisi Etik Fakultas/Sekolah/Institut*) 

      (Pimpinan Persidangan) 
2.   Nama  :  ………………………………………………………….  

NIP  :  ………………………………………………………….  
Kedudukan :  Wakil Tim Pemeriksa 

 
3.   Nama  :  ………………………………………………………….  

NIP  :  ………………………………………………………….  
Kedudukan :  Kadep/Dekan/Kepala Lembaga*) 

   (Atasan langsung yang diperiksa) 
dalam persidangan ini telah menghadirkan juga: 

4.   Nama  :  ………………………………………………………….  
NIP / NIK :  ………………………………………………………….  

Kedudukan :  Pelapor 
 

     5.   Nama  :  ………………………………………………………….  
NIP / NIK :  ………………………………………………………….  

Kedudukan :  Saksi 
 

6.   Nama  :  ………………………………………………………….  
NIP / NIK :  ………………………………………………………….  

Kedudukan :  Tenaga ahli 
 

7.   Nama  :  ………………………………………………………….  
NIP / NIK :  ………………………………………………………….  

Kedudukan :  Tenaga ahli 
 

 
berdasarkan tugas dan wewenang telah melakukan pemeriksaan dalam 

persidangan terhadap :  
Nama  :  ………………………………………………………….  

NIP / NIK*) :  ………………………………………………………….  
Pangkat/Gol. :  …………………………………………………………. 

Jabatan   :  ………………………………………………………….   
Unit Kerja   :  …………………………………………………………. 

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran etika 
akademik dan/atau kehidupan bermasyarakat:   

.……………………………………………..………………………………………………………
……………………………………………………………….……………………………………

……………………..  **)  
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1. Pertanyaan :  
  

  
1. Jawaban :  

 
  

2. Pertanyaan :  
  

  
2. Jawaban :  

  
  

  
3. Pertanyaan :  

  
  

3. Jawaban :  
  

  
4. Pertanyaan :  

  
  

4. Jawaban :  
  

  
Demikian Berita Acara Persidangan ini dibuat untuk dapat digunakan 

sebagaimana mestinya.  
  

Yang diperiksa :     Wakil Peserta Persidangan*) :  
Nama  :     1. Nama  :  

NIP/NIK*):          NIP      :  
Tandatangan :         Kedudukan: Pimpinan Persidangan 

    Tandatangan:  
  

       2. Nama  : 
          NIP  : 

    Kedudukan: Wakil Tim Pemeriksa 
          Tanda tangan: 

  
      3. Nama  : 

          NIP  : 
    Kedudukan: Atasan langsung 

          Tanda tangan: 
 

 
      4. Nama  : 

          NIP/NIK : 
    Kedudukan: Saksi Kunci/Saksi Ahli*) 

          Tanda tangan: 
 
*) Coret yang tidak perlu.   
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Lampiran 9.  Contoh:  Format Rekomendasi Sanksi atas Pelanggaran Etika   
 

Kepada   
Yth Ketua Senat Fakultas/Sekolah/Senat Akademik IPB*)  

di  Bogor 
RAHASIA 

Dengan ini dilaporkan dengan hormat, bahwa pada hari ... tanggal ... bulan ... 
tahun ....., telah dilakukan persidangan*) terhadap:  

Nama  :  ………………………………………………………….  
NIP  :  ………………………………………………………….  

Pangkat/Gol. :  …………………………………………………………. 
Jabatan   :  ………………………………………………………….   

Unit Kerja   :  …………………………………………………………. 
Berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan*) ternyata sdr. 

…………………………………….. telah terbukti melakukan pelanggaran etika 
akademik dan/atau kehidupan masyarakat: 

1) ……………………………………………………………………………………………… 
2) ……………………………………………………………………………………………… 

Yang termasuk katagori pelanggaran ringan/sedang/berat*) dengan 
rekomendasi untuk sanksi adalah  

………………………………………………………………………………………………………   
Bersama ini  disampaikan juga Berita Acara Persidangan (BAS) terhadap yang 

bersangkutan untuk digunakan sebagai bahan oleh Ketua Senat 
Fakultas/Sekolah atau Ketua Senat Akademik IPB untuk memberikan 

rekomendasi sanksi bagi yang bersangkutan yang disampaikan kepada 
Dekan/Rektor*).   

 
Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.   

  
Ketua Komisi Etik 

Fakultas/Sekolah /Instiut,   
  

  
NAMA ......................   

NIP:…………………….  
 

Tembusan, Yth:   
1. …………, 

2. ………….,  
3. …………….  dan seterusnya;   

 *)  Coret yang tidak perlu.   
 

 
 

 
 

  
 

  
 

 




