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Permendiknas RI no.17 tahun 2010 
Plagiat merupakan perbuatan dalam memperoleh ni la i

dari suatu karya i lmiah secara sengaja atau tidak

sengaja dengan mengutip sebagian atau seluruh karya

dan /atau karya i lmiah pihak lain yang diakui sebagai

karya i lmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara

tepat dan memadai



JENIS-JENIS PLAGIASI

• Clone: meng-copy karya orang lain, dan diakui sebagai karya

miliknya sendiri (Complete plagiarism)

• CTRL-C : Menjiplak sebagian besar dari satu sumber tulisan

tanpa perubahan (parafrase)

• Find-Replace : mengganti keyword dan kalimat tetapi tidak

mengubah isi utama suatu sumber



JENIS-JENIS PLAGIASI...

• Remix: menyusun kalimat kembali (parafrase) dari berbagai sumber menjadi

suatu karya tulis tanpa sitasi dan tanpa sumber

• Recycle: meminjam banyak ide dari penulis (tulisan sendiri)/ menggunakan

kembali karya terdahulu penulis tanpa sitasi (self plagiarism)

• Hybrid: mengkombinasikan sumber sitasi yang dicopynya tanpa mencantumkan

sumber sitasinya lagi.

• Mashup: mengkolaborasikan sumber yang di-copy dari berbagai sumber tanpa

paraphrase



JENIS-JENIS PLAGIASI...

• 404 error : biasanya muncul pada sitasi yang tidak bisa ditelusuri

sumbernya, atau kurang akuratnya informasi mengenai sumbernya.

• Aggregator : mencakup sitasi sumbernya yang dibutuhkan tetapi hampir

sama-sekali tidak ada ide asli dari tulisan yang akan ditulis.

• Retweet: mencakup sitasi yang dibutuhkan, tetapi hampir sama

penulisannya dengan teks asli penulis sebelumnya dengan struktur

penulisan yang sama,





ANTIPLAGIARISM CHECKER

• Beberapa PT sudah melanggan antiplagiarism checker untuk 

mendeteksi plagiasi karya tulis ilmiah.

• TIPS untuk mengurangi prosentasi plagiasi: mampu mem-parafrase 

suatu kutipan

• Antiplagiarism checker: Turnitin, plagscan, plagscout, dll



Bagaimana menghindari Plagiasi?

• Sitasi

Sertakan gaya sitasi yang tepat dalam mengutip tulisan 

dari internet.

Gaya Sitasi:

APA style

AMA style

MLA style

IEEE style

Chicago style, dll



Menghindari Plagiasi....

• Daftar Pustaka

Penulisan daftar pustaka juga harus benar susunannya, 

baik dari penulisan nama penulisnya hingga alamat url-

nya

• Cara mudah membuat daftar Pustaka:

Gunakan Reference Manager (mendeley, zotero dll)



Menghindari Plagiasi

• Parafrase



Menghindari Plagiasi...

• kutipan langsung
<40 kata, beri

tanda kutip

≥40 kata, paragraf menjorok ke

dalam, 2 spasi, tanpa tanda kutip



Sanksi Plagiarisme

UU No.  20 Thn 2003 t tg  Sistem Pendidikan Nasional  pasal  25 

ayat  2  & pasal  70:

Pasal 25 ayat 2: Lulusan perguruan t inggi yang karya

i lmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik,

profesi , atau vokasi terbukt i merupakan j ip lakan dicabut

gelarnya .

Pasal 70: Lulusan yang karya i lmiah yang digunakannya

untuk mendapatkan gelar akademik, profesi , atau vokasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) terbukt i

merupakan j ip lakan dipidana dengan pidana penjara

pal ing lama dua tahun dan/atau pidana denda pal ing

banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) .



Sanksi Plagiarisme...

• Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 juga mengatur sanksi bagi 
mahasiswa yang melakukan tindakan plagiat. 

sanksi plagiasinya: 

1. Teguran 

2. Peringatan tertulis 

3. Penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa 

4. Pembatalan nilai 

5. Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa 

6. Pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa 

7. Pembatalan ijazah apabila telah lulus dari proses pendidikan.



Tugas Parafrase

Sastrawan adalah anggota suatu masyarakat bahasa tertentu. Sebagai

anggota masyarakat bahasa tertentu seorang sastrawan dapat berperan

ganda. peran pertama, ialah harus ikut serta memelihara, mengembangkan,

dan melestarikan bahasa masyarakatnya. Peran kedua ialah peran yang

tidak dimiliki oleh anggota masyarakat biasa, khususnya dalam hal

menciptakan bentuk-bentuk baru dari bahasa yang dimiliki oleh suatu

masyarakat. Bentuk-bentuk baru yang diciptakan sastrawan itu dapat

berupa bentuk baru yang mengikuti kaidah bahasa, dapat juga menyalahi

kaidah atau bahkan menyimpang sama sekali dari kaidah bahasa suatu

masyarakat bahasa (Sugiarto, 1996:20).



Parafrase otomatis

• Bahasa Indonesia:

https://www.indospinner.com/

http://www.spinnerartikelindonesia.com/

• Bahasa Inggris:

http://spinnertools.com/

https://free-article-spinner.com/

https://www.indospinner.com/
http://www.spinnerartikelindonesia.com/
http://spinnertools.com/
https://free-article-spinner.com/

