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PLAGIARISM

• (Latin) Plagiarius = Penculik

• “Mencuri dan memanfaatkan produk fikir
dan ucapan-ucapan orang lain seperti
miliknya sendiri” (Webster Dictionary)



● Perbuatan secara sengaja atau tidak
sengaja dalam memperoleh atau
mencoba memperoleh kredit atau nilai
untuk suatu karya ilmiah, dengan
mengutip sebagian atau seluruh karya
dan/atau karya ilmiah pihak lain yang 
diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa
menyatakan sumber secara tepat dan
memadai.

PLAGIAT



“Plagiator adalah orang perseorangan

atau kelompok atau

kelompok orang pelaku plagiat, masing-

masing bertindak

untuk diri sendiri, untuk kelompok atau

untuk dan atas

nama suatu badan.”



Mahasiswa

Pengamatan

Analisis

Inferensi

interpretasi

Sintesis

Peneliti

Inovator

Pemikir



X

Z

Y

X

Dengan demikian tanggung jawab nya
adalah:

• Mepertahankan integritas akademik tertinggi dalam
menghasil karya-karya akademik

• Menentang sekuat tenaga segala pelanggaran terhadap
integritas akademik

• Menumbuh-kembangkan sikap dan perilaku integritas
akademik dan tanggung jawab sosial secara menyeluruh
sebagai bagian dari visi perguruan tinggi



Mengapa sangat serius?

Mahasiswa

adalah calon-

pemimpin, 

dan

jatuh bangunnya

suatu bangsa

tergantung

pemimpinnya

• KEMBALI KE SPIRAL DEDUKSI-INDUKSI
• DALAM SKALA INDIVIDU

• Tidak menghargai orang lain
• Tidak jujur & bertanggung-jawab
• Tidak produktif / malas
• Kapasitas hati bersih/unprejudice: 

minimal
• Arogan krn tdk faham “hidup” tgt orang 

lain
• DALAM SKALA MAKRO / J-PANJANG

• Kemandegan pemahaman alam
• Budaya jalan pintas & menipisnya rasa 

keadilan
• Hancurnya moral bangsa



● Aspek yang dicuri: 
gagasan/substansi/kata-
kata/kalimat dsb

● Kesengajaan: sengaja/tak 
sengaja

● Proporsi: > 70%, 30-70%, < 
30%

● Pola: in toto/ mozaik
● Individu sumber: 

autoplagiarism.
● Bahasa sumber: interlingual

Klasifikasi Plagiarisme



Jenis Plagiat

● Pemalsuan
● “Cut-and-Paste”
● Tidak

mencantumkan
sumber



Pemalsuan

Menyerahkan

tugas-tugas

MA/hasil riset, 

padahal milik

orang lain Meminjam

pekerjaan orang 

lain untuk

mendapat nilai

MA

Mengkopi

materi yang 

telah diterbitkan

termasuk dari

internet Membeli

makalah dari

“pedagang ilmu”



Mengkombinasikan “sana” dan “sini” 

tanpa menyebutkan sumbernya

Dan seringkali “Nggak ngerti sendiri” 

jadinya

“Cut-and-Paste”



Tidak mencantumkan sumber

Membuat kutipan “....” tapi

lupa(!) mengutip sumbernya

Menuliskan sebagai Daftar

Pustaka tetapi tidak aada

hubungan dengan tulisan yg

dibuat

Merubah alinea milik orang lain tetapi

masih menggambarkan fikiran orang 

tersebut secara jelas, tetapi “lupa” 

menyebutkannya



Contoh

Kelas Kakap

Seluruh karya
dicuri

Kelas Teri (yang dibiarkan akan

menjadi kelas kakap)

Umumnya bab
kepustakaan

Lebih sering
lagi alinea



X

Y

Alasan plagiat

TIDAK SENGAJA.. Terlalu 
terpengaruh, tidak sengaja 
mengulangi bacaan sebelumnya..

TIDAK CUKUP WAKTU..Karena 
terlalu banyak tugas, dan waktu 
tersedia untuk membuat tulisan 
tidak cukup, sehingga mengambil 
jalan pintas.

TIDAK PAHAM cara merujuk yang 

baik & benar.



SANKSI

Penundaan 

pemberian hak 

mhs

Pembatalan nilai 

sauatau lebih 

MK

Pemberhentian 

dengan/tidak hormat 

sebagai mhs

Teguran

Pembatalan 

Ijasah bai yang 

sudah lulus

Peringatan 

Tertulis



X

Z

Y

X

Pencegahan plagiat adalah 

tindakan preventif yang dilakukan 

oleh pimpinan PT yang bertujuan 

agar tidak terjadi plagiat 

dilingkungan Ptnya.



Penanggulangan plagiat adalah tindakan yang 

dilakukan oleh pimpinan PT dengan menjatuhkan 

sanksi kepada plagiator di lingkungan PTnya yang 

bertujuan mengembalikan kredibilitas PT yang 

bersangkutan

Penanggulangan Plagiat



Pencegahan Plagiarisme

• Pengujian suatu publikasi merupakan plagiat,

semiplagiat, atau murni tulisan baru dapat

menggunakan plagiarism tool: 

iThenticate: 
www.ithenticate.co

m

Turnitin: 
www.turnitin.com



Pencegahan plagiarisme dapat
dilakukan dengan:
 Merekam kegiatan penelitian

dalam logbook;
 Menyimpan semua arsip rujukan

yang
digunakan menggunakan aplikasi
reference manager,

 Membuat kutipan dan daftar
pustaka dengan baik dan benar.

Pencegahan Plagiarisme



● Mempelajari teknik menulis
mengutip yang benar

Teknik Menulis Menghindari Tindakan

Plagiarisme

● Teknik menulis
parafase

● Cantumkan sumber gagasan



Kutipan langsung

"Hormon leptin yaitu hormon yang mengontrol nafsu

makan akan berkurang sehingga membuat nafsu makan

meningkat." (Haryono, 2003:78)

o Kurang dari 4 baris

Cara menulis kutipan langsung yang kurang dari 4 

baris, maka rujukan ditulis di antara tanda kurung, 

diawali dengan nama akhir seperti yang dalam daftar

pustaka, tanda koma, tahun terbitan, titik dua spasi, 

dan diakhiri dengan nomor halaman. 



Kutipan langsung
o Lebih dari 4 baris

cara menulis kutipan langsung lebih dari 4 

baris, maka penulisan dipisahkan dengan jarak

3 spasi dari teks, jarak antar baris kutipan ialah

1 spasi, kutipan boleh diapit dengan tanda

kutip/petik dua ("..."), kemudian diberi

keterangan sumber.



Kutipan tidak langsung
Cara menulis kutipan tidak langsung yaitu kutipan diintegrasikan

dengan teks, jarak antar baris kutipan ialah spasi ganda, kutipan

tidak diapit dengan tanda kutip/petik dua ("..."), kemudian ditulis

sumber kutipan. 

Michelle Doe (2016: 27) berpendapat bahwa kecerdasan buatan

merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdapat entitas ilmiah

yang berfungsi untuk memproses data eksternal secara cepat dan

akurat.



● Menggunakan kata sinonim pada semua kata yang tidak
umum digunakan dalam karangan asli. Kata-kata seperti
orang, dunia, makanan adalah kata-kata umum yang tidak
perlu lagi dicari sinonimnya.

● Mengubah struktur kalimat.
● Mengubah tekanan kalimat dari aktif menjadi pasif atau

sebaliknya.
● Mengurangi anak-anak kalimat yang tidak perlu untuk

diuraikan atau dimaknakan kembali oleh penulis (pengutip).
● Mengubah bagian-bagian pembicaraan yang diurai penulis

asli.
● Menulis sumber bacaan dengan lengkap. Lebih lanjut

mengenai paraphrase dapat dilihat di 
http://pasca.unand.ac.id/id/wp-
content/uploads/2015/06/PANDUAN-PENULISAN-ILMIAH-
DAN-KEPUSTAKAAN_2.pdf

Cara/teknis sekaligus diterapkan dalam membuat parafrase 

dari kalimat-kalimat yang disampaikan dalam karangan asli, 

yaitu:



Langkah parafrase

1. Baca berulang hingga mengerti sepenuhnya.
2. Tulis dengan kata-kata sendiri (parafrase) dalam 

kartu.
3. Tandai kata-kata dalam parafrase tsb., untuk 

digunakan kemudian pada tempat yang tepat 
dalam tulisan Anda.

4. Cocokkan tulisan pada kartu sudahkah semua 
informasi terpenting dari sumber  sudah 
tertangkap pada parafrase?

5. Kalau memakai kata-kata/istilah asli, beri tanda 
kutip, atau bila panjang, gunakan huruf lebih 
kecil dan gunakan indent.
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