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Dosen Penyusun dapat menerapkan
dan menggunakan template modul
standar untuk modul-modul yang akan
dipergunakannya

Standarisasi Modul
Latar Belakang
Standarisasi Modul ini disusun dan diterapkan untuk
1. Menjaga Kualitas Modul dengan adanya acuan-acuan standar yang wajib dipenuhi
oleh dosen penyusun dalam penyusunan modul
2. Mempermudah pengarsipan dengan adanya keseragaman dan penulisan yang
sistematis
3. Menjaga Institution Identity(Identitas Institusi) dengan diaplikasikannya identitas
dari Institusi kedalam modul sebagai pengenal dan pembeda dengan institusi lainnya
4. Membantu meningkatkan webometrics Institusi dengan menerapkan aturan-aturan
yang dibutuhkan dalam penilaian berbasis webometrics

Sistematika Template
Pada Dasarnya Template modul terdiri dari 2 bagian dasar, yaitu:
1. Bagian Sampul
Berisi ketentuan-ketentuan yang wajib dipenuhi oleh dosen penyusun modul.
Ketentuan-ketentuan tersebut dituangkan kedalam kolom-kolom yang wajib diisi
dosen penyusun dengan tepat, yaitu :


Judul Mata Kuliah



Pokok Bahasan Modul



Fakultas dan Program Studi



Modul dipergunakan untuk tatap muka ke berapa



Kode Mata Kuliah



Nama Penyusun



Abstract (Deskripsi) dari modul tersebut (bukan deskripsi mata kuliah)



Kompetensi (Kemampuan akhir yang diharapkan) dari modul tersebut

2. Bagian Isi
Ketentuan penulisan beserta teknis penulisan serta untuk mempermudah telah
disediakan beberapa heading standar yang dapat digunakan dalam materi modul
(tidak wajib)

3. Daftar Pustaka

2015

2

Pengaplikasian Template Modul
Mochamad Heriyanto Permana, S.Sn

Pusat Bahan A jar dan eLearning
http://www.mercubuana.ac.id

Bagian Sampul
Perlu diketahui bahwa tidak diperbolehkan untuk mengganti Jenis Huruf, Formatdan
Ukuran dari template pada bagian sampul ini. Huruf diperbolehkan untuk diperkecil
khusus pada area Judul Mata Kuliah dan Pokok Bahasan Modul apabila terlalu panjang dan
melebihi ruang yang telah disediakan.

Diisi dengan
Nama Mata
Kuliah

Diisi Pokok
Bahasan dari
Modul

Diisi dengan
Program Studi?

Diisi dengan
Fakultas?

Diisi dengan
Tatap Muka?

Diisi Abstract
atau Deskripsi
Singkat dari
modul
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Diisi Nama
Penyusun
Lengkap

Diisi Kompetensi atau
Kemampuan akhir yanhg
diharapkan
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Bagian Isi
Ketentuan Penulisan
Penulisan isi Materi wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
Ukuran kertas

: A4

Margin

: 1 inchi untuk setiap sisi kertas,

Type huruf

: Arial

Ukuran huruf

: 11 point dengan spasi antar baris sebesar 1,5 point.

Jumlah halaman

: Minimal 8 halaman isi + (cover dan daftar pustaka menjadi 10)

Footer
Pada Bagian Footer terdapat beberapa field yang wajib diperbaharui oleh penyusun, yaitu:
tahun pembuatan modul, nama penyusun, nama mata kuliah.
Diisi dengan Tahun
Pembuatan Modul

Diisi Nama Mata Kuliah dan Dosen
Penyusun Modul

Halaman, otomatis
terbaharui

Heading Standar
Telah disediakan heading2 standari untuk digunakan dalam isi modul untuk mempermudah
proses penyusunan modul, yaitu :


Heading 1, dipergunakan untuk judul utama

Contoh heading 1


Heading 2, dipergunakan untuk sub judul

Contoh heading 2



Heading Materi, dipergunakan untuk isi dari modul (arial 11 dengan spasi 1,5pt)
“Contoh dari Heading Materi”
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Plagiarism
Disadur dari situs Wikipedia,

Plagiarisme adalah “Penyalahgunaan” serta “Mencuri dan menerbitkan”
“bahasa, pemikiran, gagasan dan ekspresi” dari penulis lain dan
menyatakannya sebagai karya asli pribadi.

Plagiarisme dipertimbangkan sebagai ketidakjujuran akademik serta
pelanggaran atas etika jurnalisme. Tindakan tersebut dapat berakibat pada
sanksi seperti dikeluarkan dari dunia akademis. Plagiarisme bukanlah
kriminalitas akan tetapi dalam dunia akademis dan industri adalah sebuah
pelanggaran moral yang serius serta kasus plagiarisme dapat berlanjut pada
pelanggaran hak cipta.

http://en.wikipedia.org/wiki/Plagiarism, diakses pada tanggal 23/1/2013

Paparan berikut ini merupakan terjemahan bebas yang disadur dari situs
plagiarism.org.Untuk informasi yang lebih jelas dan detail dapat Bapak/Ibu lihat pada situs
tersebut.

Apakah Plagiarisme itu?
Banyak orang berpendapat bahwa plagiarisme adalah tindakan menduplikasi karya
maupun meminjam ide original orang lain. Akan tetapi istilah “menduplikasi” dan
“meminjam” dapat menyelubungi pelanggaran yang sangat serius.

Berdasarkan Kamus Online Merriam-Webster, http://www.merriamwebster.com/dictionary/plagiarize tindakan plagiat adalah:


Mencuri dan Menyampaikan (Ide maupun kata-kata orang lain) sebagai milik
pribadi



Menggunakan (karya orang lain) tanpa menyebutkan sumbernya



Mempraktekkan tindakan pencurian literatur



Menampilkan sesuatu sebagai baru dan original atas sebuah gagasan maupun
karya yang telah ada sebelumnya
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Dalam kalimat lain, Plagiarisme adalah tindakan penipuan yang mana termasuk
didalamnya mencuri hasil karya orang lain dan berbohong setelahnya.

Hal-hal berikut ini dipertimbangkan sebagai tindakan plagiarisme


Menyatakan karya orang lain sebagai karya pribadi



Menduplikasi kata-kata maupun gagasan orang lain tanpa memberikan
penghargaan terhadap sumber (kredit)



Tidak menempatkan kutipan dalam tanda petik



Memberikan informasi yang salah mengenai sumber dari kutipan



Mengganti kata-kata tetapi menjaga struktur kalimat dari kutipan tanpa
memberikan kredit



Menduplikasi begitu banyak kata-kata maupun gagasan dari sebuah sumber dan
menjadi bagian terbesar dari karya pribadi, baik memberikan kredit maupun tidak

Akan tetapi banyak kasus plagiarisme dapat dihindari dengan menyatakan atau
menghormati sumber materi. Hanya dengan menginformasikan bahwa materi
tertentu telah dipinjam dan memberikan pembaca informasi yang diperlukan untuk
mendapatkan sumber materinya biasanya sudah mencukupi untuk menghindari
tindakan plagiarisme.

http://plagiarism.org, diakses pada tanggal 23/1/2013
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Lembar Penegasan (diperlukan hanya untuk pembuatan modul
yang akan menjadi modul standar multimedia)
Saya yang bertanda tangan dibawah ini,
Nama

:

N.I.K.

:

Dengan ini menyatakan persetujuan untuk mengembangkan modul sesuai surat penugasan
mengajar dari Kaprodi dengan mengikuti aturan - aturan penulisan yang disyaratkan secara
akademis dan ketentuan - ketentuan yang ditetapkan oleh Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Universitas Mercu Buana.
Saya mengetahui dan menyetujui modul tersebut menjadi milik Universitas Mercu Buana
sepenuhnya dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan Universitas yang diantaranya
dan tidak dibatasi pada: bahan ajar perkuliahan, materi pembelajaran jarak jauh serta
Webometrics Universitas.
Dengan ini pula, Saya menegaskan dan menyatakan bahwa modul yang saya kembangkan
adalah :
1. Karya asli Saya sendiri.
2. Telah mengikuti aturan - aturan penulisan akademis yang berlaku yang berkaitan
dengan Hak Cipta maupun Hak atas Kekayaan Intelektual.
Apabila dikemudian hari ditemukan bukti bahwa modul yang Saya kembangkan tidaklah asli
karya Saya sendiri maupun melanggar Hak Cipta atau Hak atas Kekayaan Intelektual, Saya
siap mempertanggung jawabkan dan menerima sanksi sesuai dengan aturan yang
diterapkan Universitas Mercu Buana maupun hukum yang berlaku.
......................... 20........

Nama
Materai
Tanda Tangan

Tembusan:
1.
2.
3.
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Daftar Pustaka
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