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ATURAN PEMBUATAN TUGAS 
 
 
 

Format Paper 
1. Ukuran kertas A4 
2. Margin 

Atas : 2 cm 
Bawah : 2,5 cm 
Kiri  : 2,5 cm   Gutter: 0.5-1 cm 
Kanan : 2 cm 

3. Font : Arial 11/Calibri 12  
4. Line spacing : 1,5 
5. Page Number : bawah tengah 
6. Ada Cover 
7. Ada Daftar Isi 
8. Ada Daftar Pustaka (tuliskan sesuai standar APA 5th Ed): 

[nama belakang], [nama depan]. [tahun]. [judul cetak miring]. [kota]: [penerbit].  
Bila dari Internet: 
[nama belakang], [nama depan]. [tahun]. [judul cetak miring]. [kota]: [penerbit]. Diakses 
pada [tanggal] [bulan] [tahun] dari [alamat web] 

 

Aturan Penulisan Paper 
• Tidak mentolerir adanya plagiat seperti copy-paste-edit.  
• Jika mengutip sebutkan sumbernya, misal (Sawyer, 2007) dan tuliskan di pustaka.  
• Tidak diperbolehkan mengutip satu paragraf penuh atau bahkan lebih karena 

termasuk plagiat.  
• Tidak diperbolehkan langsung menerjemahkan menggunakan penerjemah meesin 

(machine translator), misalnya Google Translate, dll. 
 

Apabila tidak mengikuti aturan yang telah ditentukan maka konsekuensinya 
adalah pengurangan nilai. 

 
 
 
  



2 
 

ATURAN PLAGIARISME 
 
 
 
Dari University of Cambridge (http://www.cl.cam.ac.uk/teaching/exams/plagiarism.html) , 
Terjemahan definisi plagiarisme dari situs tersebut adalah: 
 
RUANG LINGKUP PLAGIARISME 
 

Plagiat mungkin dikarenakan 
• Menyalin (copying) (menggunakan kode orang lain, bahasa dan/atau ide seolah-olah itu 

buatan Anda sendiri)  
• Kolusi (collusion) (kerjasama yang tidak sah) 

 

Metode meliputi 
• mengutip kata demi kata (quoting verbatim) kerja orang lain tanpa sepengetahuan 

narasumber 
• parafrase (paraphrasing) karya orang lain tanpa sepengetahuannya 
• menggunakan gagasan (using ideas) yang diambil dari orang lain tanpa mengacu pada 

originator 
• memotong dan menempelkan (cutting and pasting) dari Internet 
• menyerahkan pekerjaan orang lain (submitting someone else's work) sebagai bagian 

dari kepemilikan Anda sendiri tanpa mengidentifikasi secara jelas siapa yang melakukan 
pekerjaan 

• berkolusi (colluding) dengan orang lain, termasuk siswa lain, selain seperti yang boleh 
diizinkan seperti yang ditunjukkan di bawah ini 
 

 Plagiat berlaku untuk semua jenis sumber dan media. Kegagalan untuk menyesuaikan 
dengan standar yang diharapkan dari siswa (misalnya dengan tidak mereferensikan ke sumber 
referensi) dalam ujian dapat mempengaruhi nilai yang diberikan kepada pekerjaan siswa. Selain 
itu, kasus yang diduga dengan penggunaan cara yang tidak adil, yang mungkin termasuk 
plagiarisme, akan diselidiki dan mungkin dibawa ke salah satu Pengadilan Universitas. 
Pengadilan memiliki kekuasaan luas untuk mendisiplinkan mereka yang terbukti bersalah 
menggunakan segala hal yang tidak adil dalam ujian, termasuk mencabut keanggotaan orang-
orang tersebut dari Universitas 
  

http://www.cl.cam.ac.uk/teaching/exams/plagiarism.html
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TUGAS 1 

BACA DULU ATURAN YANG DITULIS PADA HALAMAN SEBELUMNYA DENGAN 
SEBAIK-BAIKNYA 

Sifat:  
Kelompok (anggota maksimal 3 orang) 

Deadline waktu 
Hari  : Jumat 
Tanggal : 13 April 2012 
Waktu  : 15.00 
Tempat : dikumpulkan saat kuliah atau ditaruh di loker dosen Gedung Graha Sainta, 

Jurusan Matematika, Lt. 2 

Topik Bahasan Paper 
Bab I  Perkembangan Jaringan dan Internet.  
 Subbab I: Jelaskan tentang perkembangan jaringan dan Internet,  
 Subbab II: apa saja layanan atau aplikasi yang menjadi trend saat ini dari Jaringan:  

  minimal yang harus dibahas antara lain: File Sharing melalui Jaringan, Printer 
Sharing melalui Jaringan 

 Subbab III: apa saja layanan atau aplikasi yang menjadi trend saat ini dari Internet: 
  minimal yang harus dibahas antara lain: Cloud Storage, Cloud Computing, Social 

Network, Microblogging 
 Subbab IV: bagaimana Internet mengubah kehidupan sosial masyarakat. 
Bab II  Keamanan (Security), Ancaman (Threat),  Ancaman Cyber (Cyberthreat), dan Cara 

Pengamanannya (Safeguard).  
 Subbab I: Jelaskan tentang apa itu keamanan komputer, (keamanan) apa saja yang 

mempunyai potensial mengalami ancaman dan serangan 
 Subbab II: apa saja bentuk ancaman potensial dari komputer yang tidak terkoneksi 

dengan Internet 
 Subbab III: apa saja bentuk ancaman potensial ddari komputer yang terkoneksi dengan 

Internet 
 Subbab IV: bagaimana cara pengamanan dari ancaman yang ada baik itu yang tidak 

terkoneksi dengan Internet dan yang terkoneksi dengan Internet 
Bab III  Perkembangan etika dalam penggunaan komputer dan Internet.  

 Subbab I: Apa saja etika yang harus diketahui masyarakat dalam penggunaan 
komputer dan Internet 

 Subbab II: Sudahkah banyak orang dimasyarakatkan dengan etika atau malah 
masyarakat Indonesia tidak tahu etika tentang penggunaan komputer dan 
Internet, misalnya Social Network seperti Facebook dan Microblogging seperti 
Twitter.  

 Subbab III: Apakah Social Network dan Microblogging sudah disalahgunakan dan 
bagaimana kira-kira mengatasinya? 

 Subbab IV: Hubungkan juga dengan Undang Undang ITE yang berlaku di Indonesia 
sekarang.  

 
Sumber/Pustaka utama dari buku: minimal 2 buku 
Sumber pendukung (buku, jurnal, publikasi ilmiah, artikel): minimal 2  
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