
Tata Tertib dan Etika Mahasiswa 

Universitas Muhammadiyah Palopo dalam Mengikuti Aktivitas Perkuliahan Online (APO) 

A. Ketentuan Umum  

1. Aktif mengikuti APO, aktif dalam Forum Diskusi, Tugas Wajib. 

2. Nilai akhir APO terdiri dari nilai partisipasi (kehadiran), rata-rata nilai forum diskusi, dan 

rata-rata nilai tugas/projek.  

a. Nilai partisipasi adalah keaktifan mahasiswa setiap pertemuan. 

b. Rata-rata nilai forum diskusi adalah total AP dibagi banyak jumlah AP meskipun 

mahasiswa ada yang tidak mengerjakan  

c. Rata-rata nilai tugas wajib: Tugas 1 dan tugas 2 dibagi 2 meskipun mahasiswa ada 

yang tidak mengerjakan  

 

B. Ketentuan Khusus  

1. Mahasiswa dilarang memberikan user name dan password kepada pihak lain. 

2. Etika dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan Dosen dan Antarmahasiswa, 

mencerminkan keterpelajaran dan kecendekiaan, di antaranya dengan cara :  

a. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar;  

b. Mengedepankan tata krama, kepatutan, dan kesantunan;  

c. Menghindari singgungan terhadap masalah SARA (suku, agama, ras dan antar 

golongan) dan politik praktis.  

3. Menjunjung tinggi kejujuran dan keluhuran akademik, dengan cara:  

a. Mengerjakan sendiri semua APO dan tidak boleh dilakukan orang lain (JOKI);  

b. Menghindari plagiarisme, yaitu menggunakan seluruh atau sebagaian pemikiran 

atau hasil temuan orang lain tanpa mencantumkan sumbernya baik dalam 

berdikusi ataupun pengerjaan tugas APO;  

c. Menghindari perbuatan memberikan jiplakan kepada mahasiswa lain atau 

menjiplak hasil karya orang lain dalam menanggapi diskusi dan mengerjakan tugas 

APO.  

4. Sanksi akademik Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan di atas 

akan dikenai sanksi akademik berikut.  

a. Deaktivasi atau penonaktifan kesertaan mahasiswa dalam APO mata kuliah mulai 

APO keempat dan seterusnya, bagi yang tidak aktif dalam APO mata kuliah yang 

diikuti. sejak minggu pertama hingga minggu ketiga bertuturt-turut.  

b. Pemberian pengingatan atau teguran bagi yang melakukan praktik plagiarisme dan 

tidak mengindahkan kepatutan dan kesantunan dalam berbahasa Indonesia.  

c. Pemberian teguran resmi dan penghentian kesertaan dalam APO untuk seluruh 

mata kuliah yang diikuti dalam satu semester bagi yang terdeteksi atau diketahui 

menggunakan JOKI dalam keaktifan, diskusi, dan pengerjaan Tugas APO.  

d. Memberikan nilai nol (0) bagi diskusi dan tugas Tuton baik bagi yang menjiplak 

maupun yang memberikan jiplakan. 


