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DASAR HUKUM

• Permendiknas No.17 Thn 2010 ttg Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan

Tinggi

• Surat Keputusan Rektor No. 484/SK/R/XII/2017 tentang aturan pencegahan Plagiasi



PENGERTIAN

• PLAGIAT: perbuatan scr sengaja atau tdk sengaja dlm memperoleh

atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah,

dgn mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak

lain yg diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber scr

tepat dan memadai.

• PLAGIATOR: orang perseorangan atau kelompok org pelaku plagiat,

masing2 bertindak untuk diri sendiri, untuk kelompok atau untuk dan

atas nama suatu badan.

• KARYA ILMIAH: hasil karya akademik mhs/dosen/peneliti/tenaga

kependidikan di lingkungan PT, yg dibuat dlm bentuk tertulis baik cetak

maupun elektronik yg diterbitkan dan/atau dipresentasikan.

• KARYA: hasil karya akademik atau nonakademik oleh org

perseorangan, kelompok, atau badan di luar lingkungan PT, baik yg

diterbitkan, dipresentasikan, maupun dibuat dlm bentuk tertulis.



CAKUPAN PLAGIAT

Plagiat meliputi ttp tidak terbatas pada:

1. mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau

informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dlm catatan kutipan

dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;

2. mengacu dan/atau mengutip scr acak istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data

dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dlm

catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;

3. menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa

menyatakan sumber scr memadai;

4. Merumuskan dgn kata-kata dan/atau kalimat sendiri dari sumber kata-kata

dan/atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa

menyatakan sumber secara memadai;

5. Menyatakan suatu karya ilmiah yg dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan

oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara

memadai.



SUMBER

• SUMBER: terdiri atas orang perseorangan atau kel orang, masing-

masing bertindak untuk diri sendiri atau kelompok atau untuk dan atas

nama suatu badan, atau anonim penghasil satu atau lebih karya

dan/atau karya ilmiah yg dibuat, diterbitkan, dipresentasikan, atau

dimuat dlm bentuk tertulis baik cetak maupun elektronik

• SUMBER MEMADAI: apabila dilakukan sesuai dgn tata cara

pengacuan dan pengutipan dlm gaya selingkung (sitasi) setiap

bidang ilmu, teknologi dan seni.

• GAYA SELINGKUNG: pedoman ttg tata cara penulisan atau

pembuatan karya ilmiah yg dianut oleh setiap bidang ilmu,

teknologi dan seni.



SANKSI

• MAHASISWA:
1.teguran;
2.peringatan tertulis;
3.penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa  tidak ikut wisuda

4.pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yg diperoleh mahasiswa;
5.pemberhentian dgn hormat dari status sebagai mhs;
6.Pemberhentian tdk dgn hormat dari status sebagai mhs; atau
7.Pembatalan ijazah apabila mhs telah lulus.

• DOSEN/PENELITI/TENAGA KEPENDIDIKAN:
1. teguran;
2. peringatan tertulis;
3. penundaan pemberian hak dosen/peneliti/tenaga kependidikan;
4. penurunan pangkat dan jabatan akademik/fungsional;
5. pencabutan hak untuk diusulkan sebagai guru besar/ahli peneliti utama
bagi yg memenuhi syarat;

6. pemberhentian dgn hormat;
7. pemberhentian tdk dgn hormat;
8. pembatalan ijazah yg diperoleh dari PT.



MEKANISME 
PENCEGAHAN PLAGIAT

1. Mahasiswa mengajukan permohonan deteksi plagiat kpd Tim Pencegahan

Plagiat, dgn membawa software skripsi/tesis/disertasi atau karya ilmiah lainnya

yg telah ditandatangani Tim Dosen Pembimbing/Tim Promotor;

2. Tim Pencegahan Plagiat melakukan deteksi plagiat untuk setiap bab karya

tulis atau scra keseluruhan sesuai batas yg ditentukan (≤5% untuk setiap bab);

3. Tim Pencegahan Plagiat melakuka print out hasil dan mengeluarkan surat

keterangan atau sertifikat bebas plagiat kpd pemohon yg telah memenuhi

syarat (butir 2);

4. Surat Keterangan/Sertifikat dijadikan syarat administratif untuk mengikuti ujian

akhir skripsi/tesis/disertasi atau untuk persyaratan publikasi ilmiah



JENIS PLAGIARISME (1)

1. PLAGIAT KATA-KATA: menggunakan kata-kata org lain sama persis tanpa

menyebutkan sumbernya scra memadai.

Contoh:

SUMBER ASLI:

Politik pembangunan di Indonesia ternyata telah mengembangkan peraturan hukum

administrasi yang menjangkau hampir seluruh lapangan kehidupan masyarakat.

PLAGIAT:

Politik pembangunan di Indonesia ternyata telah mengembangkan peraturan hukum

administrasi yang menjangkau hampir seluruh lapangan kehidupan masyarakat.

BUKAN PLAGIAT:

“Politik pembangunan di Indonesia ternyata telah mengembangkan peraturan hukum

administrasi yang menjangkau hampir seluruh lapangan kehidupan masyarakat.”

(Hadjon, 2008).



JENIS PLAGIARISME (2)

2. PLAGIAT STRUKTUR: menggunakan kata-kata org lain dgn mengubah struktur kalimat, pilihan

kata walaupun dgn memberikan sumber.

Contoh:

SUMBER ASLI: 

Pelayaran niaga adalah usaha jasa dalam bidang penyediaan ruangan pada angkutan laut untuk

kepentingan mengangkut muatan penumpang dan barang dagangan dari satu tempat ke tempat lain.

PLAGIAT:

Pelayaran niaga merupakan salah satu dari sekian banyak usaha jasa di bidang penyediaan ruang

dan transportasi laut guna pengangkutan penumpang dan barang jualan dari satu tempat ke tempat

lain. (Hutabarat, 2007). 

BUKAN PLAGIAT:

Ada beberapa definisi tentang pelayaran niaga. Sebagai contoh, Hutabarat mendefinisikan pelayaran

niaga sebagai jasa transportasi pengangkutan barang dan penumpang lewat laut dari satu tempat asal

ke tempat tujuan tertentu. (Hutabarat, 2007). 

Hutabarat mengatakan “pelayaran niaga adalah usaha jasa dalam bidang penyediaan ruangan pada

angkutan laut untuk kepentingan mengangkut muatan penumpang dan barang dagangan dari satu

tempat ke tempat lain.”  (Hutabarat, 2007). 



JENIS PLAGIARISME (3)

3. PLAGIAT GAGASAN: menyajikan gagasan orang lain dgn bahasa sendiri tanpa

menyebut sumbernya.

Contoh:

SUMBER ASLI:

Idealnya, pemanfaatan sumberdaya laut hanya bisa dilakukan jika telah disepakati batas maritim antar

negara. Jika memang batas maritim belum disepakati, sebagai alternatif kedua negara bisa menyepakati

soal pemanfaatan sumberdaya laut melalui kerjasama regional atau dengan kata lain fencing the sea

through regional cooperation.

PLAGIAT:

Pemanfaatan sumberdaya laut baru bisa dilakukan apabila suatu negara sudah menyepakati batas

wilayah lautnya dengan negara tetangga. Oleh karena batas wilayah laut hanyalah garis imajiner, maka

ada baiknya jika garis imajiner tersebut dinyatakan melalui kerjasama atau dengan kata lain membatasi

laut kita dengan kerjasama regional (fencing the sea through regional cooperation).

BUKAN PLAGIAT:

Konflik pemanfaatan sumberdaya laut acapkali timbul karena ketidakjelasan batas wilayah laut antar

negara. Ketidakjelasan tersebut sebenarnya dapat dimaklumi karena kesepakatan batas wilayah laut

mungkin membutuhkan waktu yang tidak singkat. Guna meminimalisir konflik pemanfaatan sumberdaya

laut, Puspitawati menyarankan untuk melakukan kerjasama regional dalam hal pemanfaatan laut atau

fencing the sea through regional cooperation. (Puspitawati, 2010).



JENIS PLAGIARISME (4)

4. PLAGIAT KEPENULISAN: mengumpulkan replika atau tiruan karya orang lain atau

mengumpulkan artikel yang diperoleh dari internet atau dari sumber lain.

Contoh:

SUMBER ASLI:

Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, berhak menarik garis pangkat berupa sabuk yang melingkupi

keseluruhan kepulauan. (Sumber 1).

Garis pangkal ini disebut garis pangkal kepulauan, berupa garis yang menghubungkan titik tepi pulau-pulau

terluar Indonesia. (Sumber 2).

Garis pangkal suatu negara harus dideklarasikan kepada dunia internasional melalui PBB. Jika suatu negara

tidak pernah mendeklarasikan garis pangkal semacam ini maka yang berlaku sebagai garis pangkal adalah

garis pantainya ketika air surut terendah. (Sumber 3).

PLAGIAT:

Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, berhak menarik garis pangkat berupa sabuk yang melingkupi

keseluruhan kepulauan. Garis pangkal ini disebut garis pangkal kepulauan, berupa garis yang menghubungkan

titik tepi pulau-pulau terluar Indonesia. Garis pangkal suatu negara harus dideklarasikan kepada dunia

internasional melalui PBB. Jika suatu negara tidak pernah mendeklarasikan garis pangkal semacam ini maka

yang berlaku sebagai garis pangkal adalah garis pantainya ketika air surut terendah.

BUKAN PLAGIAT:

Sebagai negara kepulauan Indonesia berhak menarik garis pangkal kepulauan yang menghubungkan titik-titik

terluar dari pulau-pulau terluar Indonesia. (Arsana, 2010; dan Pasal 47 Konvensi Hukum Laut 1982). Koordinat

garis pangkal kepulauan tersebut harus dipublikasikan di PBB atau negara tersebut hanya akan dianggap

menerapkan garis pangkal tradisionil dan karenanya tidak dianggap sebagai negara kepulauan. (Schofield,

2009).



JENIS PLAGIARISME (5)

5. AUTOPLAGIAT atau Self-Plagiarism: menggunakan karya ilmiah yang sama untuk dua

publikasi yang berbeda atau mengambil pikiran sendiri yang telah dikemukakan dalam naskah

yang telah diterbitkan tanpa menyebutkan sumbernya.

Contoh:

SUMBER ASLI:

Total volume ekspor ikan tuna tahun 2006 sebesar 35.459, 96 ton, sedangkan data PBB menunjukkan

bahwa volumen ekspor ikan tuna nasional dalam kurun waktu 1989-2007 hanya mengalami

pertumbuhan sebesar 5,21 persen per tahun. Artinya, jika dilihat dengan total produksi nasional, total

produksi ikan tuna yang diekspor hanya 6,17 persen saja. (dipublikasikan oleh penulis pada tahun

2011).

PLAGIAT:

Volume ekspor ikan tuna nasional 1989-2007 hanya mengalami pertumbuhan sebesar 5,21 persen per

tahun, sedangkan total volume ekspor ikan tuna tahun 2006 sebesar 35.459, 96 ton. Hal ini berarti

total produksi ikan tuna yang diekspor hanya 6,17 persen saja. (dipublikasikan oleh penulis yang sama

pada tahun 2012).

BUKAN PLAGIAT:

Dari data PBB diketahui bahwa dalam kurun waktu 1989 hingga 2007, volume ekspor ikan tuna

Indonesia hanya mengalami pertumbuhan sebesar 5,21 persen (UN, 2008). Dibandingkan dengan total

volume ekspor ikan tuna pada tahun 2006, Suhana menyimpulkan bahwa total produksi ikan tuna yang

diekspor hanya mencapai 6,17 persen saja. (Suhana, 2011).



TIPE PLAGIARISME (1)

1. PLAGIASI SENGAJA atau Intentional Plagiarism:

a) menyalin karya tulis atau artikel dari internet, sumber on-line atau

database elektronik tanpa menyebutkan sumbernya secara utuh;

b) memotong dan menempelkan lebih dari satu sumber untuk

menghasilkan karya tulis tanpa menyebutkan sumbernya;

c) Meminjam kata-kata atau ide dari sumber lain tanpa menyatakan

sumber secara memadai.



TIPE PLAGIARISME (1)

2. PLAGIASI TIDAK SENGAJA atau Unintentional Plagiarism:

a) Menuliskan kembali dengan serampangan (paraphrasing poorly), yaitu: 

hanya mengganti beberapa kata tanpa mengubah struktur kalimat asli atau

hanya mengubah struktur kalimat tetapi tidak mengubah kata-katanya;

b) Memberikan tanda kutip secara serampangan (quoting poorly), yaitu: 

meletakkan tanda kutip hanya pada sebagian sitasi, atau memberikan

tanda kutip di sekitar kalimat yang sebagian sudah diubah struktur

kalimatnya serta hanya sebagian dikutip;

c) Menyitasi secara serampangan (citing poorly), yaitu: membuang sitasi atau

menyitasi secara salah.



PEDOMAN SITASI 
PERNYATAAN YG BERSIFAT TDK BISA DIUBAH 

DAN BERSIFAT BISA DIUBAH 

• Sitasi yg Bersifat Tdk Bisa Diubah:

• Ayat-ayat dlm kitab suci dlm bhasa asli maupun

terjemahannya;

• Peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan dan

pengumuman pemerintah lainnya;

• Berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor

berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber

sejenis lainnya;

• Hukum atau teori ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;

• Prasasti;



PEDOMAN SITASI 
PERNYATAAN YG BERSIFAT TDK BISA DIUBAH 

DAN BERSIFAT BISA DIUBAH 

• Sitasi yg Bersifat Tdk Bisa Diubah:

• Rumus-rumus kimia, fisika, matematika atau sejenisnya;

• Lambang negara, lambang pemerintah, lambang organisasi atau sejenisnya;

• Biodata;

• Cuplikan isi puisi dan karya sastra yang sejenis;

• Cuplikan isi syair lagu;

• Sistem klasifikasi dan deskripsi spesies;

• Peta.

• Agar tdk terdeteksi software plagiasi maka dpt dikeluarkan selama proses

deteksi plagiasi, dan dimasukkan kembali setelah naskah dinyatakan bebas

plagiasi



PEDOMAN SITASI 
PERNYATAAN YG BERSIFAT TDK BISA DIUBAH 

DAN BERSIFAT BISA DIUBAH 

• Sitasi yg Bersifat Bisa Diubah:

• Hasil karya ilmiah yg disajikan dlm bentuk tertulis pada

berbagai media apapun jenisnya, kecuali yg bersifat tdk

bisa diubah, maka:

• Harus tetap dicantumkan dlm naskah selama proses 

deteksi plagiasi.


