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JERMAN- Menteri Pendidikan Nasional
Jerman Anette Schavan menghadapi
dugaan bahwa sebagian dari tesisnya
merupakan plagiat.
Schavan diduga telah mencantumkan
kutipan hasil penelitian Sigmund Freud
yang diklaimnya melalui sumber asli.
Padahal penulis ini mendapatkan kutipan
tersebut dari literatur lain yang mengutip
Freud. Artinya, Schavan mengutip Freud
dari sumber sekunder.

http://krjogja.com/read/129058/mendiknas-jerman-terlibat-kasus-plagiat.kr

Presiden Hongaria Pal Schmitt meletakkan
jabatan pada Senin (2/4/2012) setelah gelar
doktornya pada 1992 dicabut sesudah
adanya pernyataan ia menjiplak sebagian
dari disertasi setebal 200 halaman.
http://internasional.kompas.com/read/2012/04/03/07454695/Presiden.
Hongaria.Mundur.karena.Kasus.Plagiat

Satu dari tiga orang dosen bergelar doktor
yang dikenai sanksi oleh Universitas ...............
karena kasus plagiat mengaku teledor. "Tidak
ada unsur kesengajaan pencontekan tanpa
sumber," kata ........lewat pesan pendek
kepada Tempo, Jumat malam 2 Maret 2012.
http://www.tempo.co/read/news/2012/03/03/079387741/Pengaku
an-Dosen-Kasus-Plagiat-

FENOMENA PLAGIASI:
KASUS PELANGGARAN
ETIKA KARYA ILMIAH
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Selama setahun terakhir ini,
tepatnya sepanjang 2012 hingga pertengahan 2013, lebih dari 100
dosen setingkat lektor, lektor kepala, dan guru besar, di Indonesia
tertangkap melakukan plagiarisme (penjiplakan). Akibatnya, dua
dosen dipecat dan empat lainnya diturunkan pangkat jabatannya. Di
kurun waktu yang sama, sekitar 400 perguran tinggi swasta (PTS)
diketahui telah melakukan pemalsuan data serta dokumen.
http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/duniakampus/13/10/02/mu1irr-selama-setahun-100-dosen-jadi-plagiat

8 Kasus Plagiat yang
Menghebohkan Indonesia
1.

Chairil Anwar (1949)
Penyair Chairil Anwar pernah dituduh menjiplak karya tulis. Tak tanggung-tanggung, yang menuduh
Hans Bague Jassin melalui tulisannya diMimbar Indonesia berjudul Karya Asli, Saduran, dan
Plagiat membahas puisi Kerawang-Bekasi. Kritikus sastra yang juga bergelar Paus Sastra Indonesia
itu membandingkan puisi Chairil dengan The Dead Young Soldiers karya Archibald MacLeish, penyair
Amerika Serikat.
Jassin tidak menyalahkan Chairil. Menurut dia, meskipun mirip, tetap ada rasa Chairil di dalamnya.
Sedangkan sajak MacLeish, menurut Jassin, hanyalah katalisator penciptaan. Namun tanggapan
Chairil bisa berbeda, apalagi Jassin menyebut tindakan Chairil meniru sajak MacLeish karena butuh
uang untuk biaya berobat ke dokter. Ketegangan mereka sempat memuncak pada suatu acara di
Gedung Kesenian Jakarta. Chairil dan Jassin sempat berkelahi.

1.

Yahya Muhaimin (1992)
Ismet Fanany, ahli pendidikan asal Batusangkar, Sumatera Barat, yang bermukim di Amerika Serikat
menerbitkan buku tentang plagiat. Buku terbitan CV Haji Masagung Jakarta itu berjudul PlagiatPlagiat. Isinya tentang plagiat Yahya Muhaimin. Disertasi Yahya dituduh menjiplak tulisan beberapa
ahli. The Politics of Client Businessmen, disertasi Yahya yang dipertahankan di MIT Cambridge,
Amerika Serikat, 1982, dibandingkan dengan Capitalism and The Bureaucratic State in Indonesia:
1965-1975, judul asli tesis Robison di Universitas Sydney 1977.
Menurut Ismet, kemiripan itu baru satu sumber. Masih banyak lagi kemiripan dengan artikel lain. Yahya
sendiri kepada Tempo menjelaskan, "Mungkin dia memakai standar plagiat yang berbeda dengan
yang saya anut." Dia mengakui disertasinya mengutip banyak fakta dan pendapat sejumlah ahli yang
memang disebut Fanany. "Tapi saya mencantumkan sumbernya," kata Yahya. Atas tudingan Fanany
itu, Yahya tak berpikir menyerang balik.
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3.

Amir Santoso (1979)
Ia dituduh membajak karya tulis ilmiah dari berbagai kalangan, bahkan dari kalangan
mahasiswanya sendiri. Amir juga mencaplok karya intelektual pakar lain. Apa yang dilakukan Amir
Santoso itu dalam rangka mencapai gelar profesor (guru besar Universitas Indonesia).

4. I Made Kartawan (Desember 2008)
Dosen Institut Seni Indonesia Denpasar, I Made Kartawan, dituduh menjiplak. Tesis Kartawan pada
2003 yang berjudul Keragaman Laras Gong Kebyar di Bali sama persis dengan laporan penelitian
berjudul Keragaman Laras (Tuning Systems) Gambelan Gong Kebyar hasil penelitian Prof
Bandem, Prof Rai, Andrew Toth, dan Nengah Suarditha yang dilakukan pada 1999 dari Universitas
Udayana.
5.

Ade Juhana (Januari 2010)
Dosen Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati itu menyelesaikan tesis doktornya dengan
membajak tesis Prof Dr H.M.A. Tihami, MA, Rektor Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana
Hasanuddin, Banten, dan buku Mohamad Hudaeri M.A., dosen dan Ketua Lembaga Penelitian
IAIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten. Sayangnya, ini hanya laporan surat pembaca di
harian Kompas, jadi tidak terdengar kelanjutan kasusnya.
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6.

Anak Agung Banyu Perwita (Februari 2010)
Anak Agung Banyu Perwita, profesor Universitas Katolik Parahyangan, dituding menjiplak dalam
artikelnya yang dimuat di harian nasional, The Jakarta Post. Harian itu menilai tulisan Banyu telah
menjiplak sebuah jurnal ilmiah di Australia yang ditulis Carl Ungerer. Rapat senat Universitas yang
berlangsung enam jam akhirnya memutuskan untuk mencopot seluruh jabatan guru besar bidang
hubungan internasional Universitas Parahyangan itu. Banyu Perwita memilih mengundurkan diri.

7.

Heri Ahmad Sukria (Juli 2010)
Dosen Institut Pertanian Bogor, Heri Ahmad Sukria, disomasi Jasmal A. Syamsu dari Universitas
Hasanuddin, Sulawesi Selatan. Somasi dilayangkan terkait dengan dugaan plagiarisme buku
berjudul Sumber dan Ketersediaan Bahan Baku Pakan di Indonesia. Buku tersebut diterbitkan IPB
Press dengan penulis Heri Ahmad dan Rantan Krisnan. Menurut sang Profesor, terdapat tulisan
dan data yang diambil dari artikelnya.

8. Siti Fadilah Supari (2004)
Menteri Kesehatan ini pernah dituduh melakukan plagiat. Ketika itu Fadilah menyajikan seminar
berjudul Cholesterol-Lowering Effect of Soluble Fibre as an adjunct to Low Calories Indonesian
Diet in Patients with Hypercholesterolamia di Pusat Jantung Nasional Harapan Kita, Jakarta, 29
Oktober 2002. Apa yang dia sajikan mirip dengan karya James W. Anderson berjudul Long-term
Cholesterol Lowering Effect of Psyllium as An Adjunct to Diet Therapy in The Treatment of
Hypercholesterolamia, yang dimuat di American Journal of Clinical Nutrition volume 71 tahun 2000.

Kasus plagiat,
Anggito
Abimanyu
mundur dari
UGM

Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Anggito Abimanyu telah
menyampaikan permohonan pengunduran dirinya sebagai
dosen UGM. Permohonan tersebut disampaikan Anggito
terkait tuduhan plagiat tulisan artikel di sebuah koran nasional.
Anggito dituduh menjiplak karya tulis Hotbonar Sinaga dan
Munawar Kasan. Tulisan atas nama Anggito tersebut tayang
pada 10 Februari 2014 lalu dengan judul Gagasan Asuransi
Bencana. Secara resmi pada wartawan di UC UGM Senin
(17/2), Anggito mengaku telah melakukan kesalahan
pengutipan referensi dalam sebuah folder di komputer
pribadinya.
"Artikel saya kirim sendiri melalui komputer pribadi saya. Saya
akui saya telah melakukan kesalahan, saya khilaf.
Pengunduran diri saya ini demi mempertahankan kredibilitas
UGM sebagai universitas dengan komitmen pada nilai-nilai
kejujuran, integritas dan tanggung jawab akademik," ujar
Anggito, Senin (17/2/2014).

Mencuri itu hina, apalagi
bila yang dicuri tak bukan
melainkan kata-kata
Keyakinan itu erat dipegang mendiang Pramudya
Ananta Toer. Sastrawan besar itu bilang,"Siapa mencuri
kata-kata, berarti mencuri pikiran. Siapa mencuri
pikiran, berarti mencuri hal yang hakiki dari manusia.
Mencuri pikiran, merendahkan hak-hak manusia,
berarti melenyapkan apa yang membedakan manusia
dari binatang," kata Pramudya dalam Saya Ingin Lihat
Semua ini Berakhir, halaman 53.
- See more at:
http://nasional.inilah.com/read/detail/2074900/indonesia
-surga-para-pencuri-kata-kata#sthash.5Xtd70Wn.dpuf

A. Latar Belakang
□ Setiap perguruan tinggi mengembang misi untuk mencari,
menemukan, mempertahankan, dan menjunjung tinggi
kebenaran

□ Dalam memenuhi misi setiap perguruan tinggi tersebut,
mahasiswa, dosen, peneliti, dan tenaga kependidikan yang
berkarya di bidang akademik di perguruan tinggi
bersangkutan, memiliki otonomi keilmuan dan kebebasan
akademik
□ Dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan
akademik, mahasiswa, dosen, peneliti, dan tenaga
kependidikan wajib menjunjung tinggi kejujuran dan etika
akademik, terutama larangan untuk melakukan plagiat dalam
menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang
akademik dapat tumbuh dan berkembang

B. Pengertian
□

Plagiat

□

Plagiator adalah orang perseorang atau kelompok orang pelaku plagiat,

□

Pencegahan plagiat adalah tindakan preventif yang dilakukan oleh

□

Penanggulangan plagiat adalah tindakan represif yang dilakukan

adalah 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;
masing-masing bertindak untuk diri sendiri, untuk kelompok dan atas nama
suatu badan;
pimpinan perguruan tinggi yang bertujuan agar tidak terjadi plagiat di
lingkungan perguruan tingginya;

oleh pimpinan perguruan tinggi dengan menjatuhkan sanksi kepada
plagiator di lingkungan perguruan tingginya yang bertujuan
mengembalikan kredibilitas akademik perguruan tinggi yang
bersangkutan;

□

Gaya selingkung

□

Karya ilmiah

□

Karya adalah hasil karya akademik atau non akademik oleh

adalah pedoman tentang tata cara
penulisan atau pembuatan karya ilmiah yang dianut oleh
setiap bidang ilmu, teknologi dan seni;
adalah hasil karya akademik mahasiswa,
dosen, peneliti, dan tenaga kependidikan di lingkungan
perguruan tinggi yang dibuat dalam bentuk tertulis baik cetak
maupun elektronik yang diterbitkan dan/atau dipresentasikan;

orang perorangan, kelompok, atau badan di luar perguruan
tinggi, baik yang diterbitkan, dipresentasikan, maupun dibuat
dalam bentuk tertulis;

C. Lingkup dan Pelaku
Lingkup :
□ Plagiat meliputi tetapi tidak terbatas pada :
a. mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data
dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber
dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara
memadai;
b. mengacu dan/atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan/atau
kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan
sumber dalam catatan kutipan dan/atau menyatakan sumber secara
memadai;
c. menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa
menyatakan sumber secara memadai;
d. merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri dari sumber
kata-kata dan/atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori
tanpa menyatakan sumber secara memadai;
e. menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah
dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa
menyatakan sumber secara memadai

☻ yang dimaksud dengan sumber terdiri atas :
Orang perseorangan atau kelompok orang, masingmasing bertindak untuk diri sendiri atau kelompok atau
untuk dan atas nama suatu badan, atau anonim penghasil
satu atau lebih karya dan/atau karya ilmiah yang dibuat,
diterbitkan, dipresentasikan, atau dimuat dalan bentuk
tertulis baik cetak mapun elektronik;
☻ yang dimaksud dengan yang dibuat dapat berupa:
1. komposisi musik;
2. perangkat lunak komputer;
3. fotografi;
4. lukisan;
5. sketsa;
6. patung; atau
7. karya dan atau karya ilmiah sejenis yang
tidak
termasuk kategori angka 1 s.d 6.

☻ yang dimaksud dengan diterbitkan dapat berupa :
1. buku yang dicetak dan diedarkan oleh penerbit atau
perguruan tinggi;
2. artikel yang dimuat dalam berkala ilmiah, majalah, atau
surat kabar;
3. kertas kerja atau makalah profesional dari
organisasi tertentu;
4. isi laman elektronik; atau
5. hasil karya dan/atau karya ilmiah yang tidak
termasuk pada angka 1 s.d 4.
☻ yang dimaksud dengan dipresentasikan dapat berupa :
1. presentasi di depan khalayak umum atau
terbatas;
2. presentasi melalui radio/televisi/video/cakram padat/
cakram video digital; atau
3. bentuk atau cara lain sejenis yang tidak termasuk pada
angka 1 dan 2.

☻ yang dimaksud dengan dimuat dalam bentuk tertulis
dapat berupa : cetakan dan/atau elektronik;
☻ yang dimaksud dengan pernyataan sumber memadai
apabila dilakukan dengan tata cara pengacuan dan
pengutipan dalam gaya selingkung setiap bidang ilmu,
teknologi, dan seni;

Pelaku
□ Plagiator adalah :

3.

1.
satu atau lebih mahasiswa
2.
satu
atau
lebih
dosen/peneliti/tenaga
kependidikan,
atau,
satu atau lebih dosen/peneliti/tenaga kependidikan
bersama satu atau lebih mahasiswa

D. Tempat dan Waktu
Tempat terjadi plagiat
□ di dalam lingkungan perguruan tinggi, antar karya ilmiah
mahasiswa, dosen/peneliti/tenaga kependidikan, dan dosen
terhadap mahasiwa atau sebaliknya;
□ dari dalam lingkungan perguruan tinggi terhadap karya ilmiah
mahasiswa dan/atau dosen/peneliti/tenaga kependidikan
dari perguruan tinggi lain, karya dan/atau karya ilmiah orang
perseorangan dan/atau kelompok orang yang bukan dari
kalangan perguruan tinggi, baik dalam maupun luar negeri;
□ di luar perguruan tinggi ketika mahasiswa dan/atau
dosen/peneliti/tenaga kependidikan dari perguruan tinggi
yang bersangkutan sedang mengerjakan atau menjalankan
tugas yang diberikan oleh perguruan tinggi atau pejabat yang
berwenang;

Waktu terjadi plagiat
□ selama mahasiswa menjalani proses pembelajaran;
□ sebelum dan setelah dosen mengemban jabatan akademik
asisten ahli, lektor, lektor kepala atau guru besar/profesor;

□ sebelum dan setelah peneliti/tenaga kependidikan
mengemban jabatan fungsional jenjang pertama, muda,
madya dan utama

E. Pencegahan
□

Pimpinan perguruan tinggi mengawasi pelaksanaan kode etik
mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga
kependidikan
yang
ditetapkan oleh senat perguruan tinggi yang antara lain berisi
kaidah pencegahan dan penanggulangan plagiat;

□ Pimpinan perguruan tinggi menetapkan dan mengawasi
pelaksanaan gaya selingkung untuk setiap bidang ilmu,
teknologi, dan seni yang dikembangkan oleh perguruan tinggi;
□ Pimpinan perguruan tinggi secara berkala mendiseminasikan
kode etik mahasiswa/dosen/pene-liti/tenaga kependidikan
dan gaya selingkung yang sesuai agar tercipta budaya
antiplagiat;

□

Pada setiap karya ilmiah yang dihasilkan di lingkungan
perguruan tinggi harus dilampirkar pernyataan yang
ditandatangani oleh penyusun bahwa :

1. karya ilmiah tersebut bebas plagiat;
2. apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam karya
ilmiah tersebut, maka penyusunnya bersedia menerima sanksi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
□ Pimpinan perguruan tinggi wajib mengunggah secara
elektronik semua karya ilmiah mahasiswa/dosen/peneliti/
tenaga kependidikan yang telah dilampiri pernyataan melalui
portal Garuda (garba rujukan digital) sebagai titik akses
terhadap karya ilmiah mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga
kependidikan Indonesia, atau portal lain yang ditetapkan oleh
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;

□ Karya ilmiah yang digunakan untuk pengangkatan awal atau
kenaikan jabatan akademik dan kenaikan pangkat dosen selain
harus memenuhi ketentuan (membuat surat pernyataan dan
diunggah ke portal garuda) juga harus dilakukan penilaian sejawat
sebidang (peer review) oleh paling sedikit 2 (dua) orang dosen yang
memiliki jabatan akademik dan kualifikasi akademik yang setara
atau lebih tinggi dari jabatan akademik dan kualifikasi akademik
dosen yang diusulkan;

□ Penilaian sejawat sebidang dilakukan pada saat usul pengangkatan
awal atau kenaikan jabatan akademik tersebut diproses pada :
1. tingkat jurusan/departemen/bagian, untuk jabatan akademik
asisten ahli dan lektor;
2. tingkat jurusan/departemen/bagian, senat akademik pada aras
fakultas dan/atau aras perguruan tinggi untuk jabatan akademik
lektor kepala dan guru besar/profesor.

□ Karya ilmiah yang digunakan untuk pengangkatan awal atau
kenaikan jabatan fungsional dan kenaikan pangkat
peneliti/tenaga kependidikan selain harus memenuhi
ketentuan (membuat pernyataan dan diunggah ke portal
garuda) juga harus dilakukan penilaian sejawat sebidang
(peer review) oleh paling sedikit 2 (dua) orang sejawat
sebidang yang memiliki jabatan fungsional dan kualifikasi
akademik yang setara atau lebih tinggi dari jabatan fungsional
dan kualifikasi akademik peneliti/tenaga kependidikan yang
diusulkan;
□ Penilaian sejawat sebidang untuk jabatan fungsional
peneliti/tenaga kependidikan, dilakukan pada saat usul
pengangkatan awal atau kenaikan jabatan fungsional tersebut
diproses pada perguruan tinggi yang bersangkutan;

F. Penanggulangan
Mahasiswa :
□ Dalam hal diduga telah terjadi plagiat oleh mahasiswa, Ketua
jurusan/departemen/bagian membuat persandingan antara karya ilmiah
mahasiswa dengan karya dan/atau karya ilmiah yang diduga merupakan
sumber yang tidak dinyatakan oleh mahasiswa;

□ Ketua jurusan/departemen/bagian meminta seorang dosen sejawat
sebidang untuk memberikan kesaksian secara tertulis tentang kebenaran
plagiat yang diduga dilakukan oleh mahasiswa;
□ Mahasiswa yang diduga melakukan plagiat diberi kesempatan melakukan
pembelaan di hadapan ketua jurusan/departemen/ bagian;
□ Apabila berdasarkan persandingan dan kesaksian telah terbukti terjadi
plagiat, maka ketua jurusan/departemen/bagian menjatuhkan sanksi
kepada mahasiswa sebagai plagiator;
□ Apabila salah satu dari persandingan atau kesaksian, ternyata tidak dapat
membuktikan terjadinya plagiat, maka sanksi tidak dapat dijatuhkan
kepada mahasiswa yang diduga melakukan plagiat.

Dosen/Penelilti/Tenaga Kependidikan :
□ Dalam hal diduga telah terjadi plagiat oleh dosen/peneliti/ tenaga
kependidikan, pimpinan perguruan tinggi membuat persandingan
antara karya ilmiah dosen/peneliti/tenaga kependidikan dengan karya
ilmiah yang diduga merupakan sumber yang tidak dinyatakan oleh
dosen/peneliti/tenaga kependidikan;

□ Pemimpin/pimpinan perguruan tinggi meminta senat akademik untuk
memberikan pertimbangan secara tertulis tentang kebenaran plagiat
yang diduga telah dilakukan dosen/peneliti/tenaga kependidikan;
□ Sebelum senat akademik memberikan pertimbangan, senat meminta
komisi etik dari senat akademik untuk melakukan telaah tentang :
1. kebenaran plagiat;
2. proporsi karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai
karya ilmiah plagiator, yang diduga telah dilakukan dosen/peneliti/
tenaga kependidikan.

□ Senat akademik menyelenggarakan sidang dengan membahas hasil telaah
komisi etik, dan mendengarkan pertimbangan para anggota senat, serta
merumuskan pertimbangan yang akan disampaikan kepada
pemimpin/pimpinan perguruan tinggi;
□ Dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang diduga melakukan plagiat,
diberi kesempatan melakukan pembelaan dihadapan sidang senat
akademik;
□ Apabila berdasarkan persandingan dan telaah telah terbukti terjadinya
plagiat, maka senat akademik merekomendasikan sanksi untuk
dosen/peneliti/tenaga
kependidikan
sbg
plagiator
kepada
pemimpin/pimpinan perguruan tinggi untuk dilaksanakan;
□ Apabila salah satu dari persandingan atau hasil telaah, ternyata tidak dapat
membuktikan terjadinya plagiat, maka sanksi tidak dapat dijatuhkan
kepada dosen/ peneliti/tenaga kepend. yang diduga melakukan plagiat.

G. SANKSI
No

Pelaku

Ketentuan yang
Dilanggar

1

Mahasiswa

Pasal 10 ayat (4)

Urutan
Sanksi
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

Teguran
Peringatan tertulis
Penundaan
pemberian
sebahagian hak
mahasiswa
Pembatalan nilai
satu atau
beberapa mata
kuliah yang
diperoleh
mahasiswa
Pemberhentian
dgn hormat dari
status sbg
mahasiswa
Pemberhentian tdk
dengan hormat
Pembatalan ijazah
apabila mahasiwa
telah lulus

Sanksi
Tambahan

Sanksi Lain Menurut
Peraturan Per-UU-an

UU Sisdiknas :
Mempergunakan
karya ilmiah jiplakan
untuk memperoleh
gelar akademik,
profesi, vokasi
dipidana penjara
paling lama 2 tahun
dan/atau denda
paling banyak Rp 200
juta

Bagi Mahasiswa :
□ Sanksi berupa teguran/peringatan tertulis/ penundaan
pemberian sebagian hak mahasiswa, dijatuhkan sesuai
dengan proporsi plagiat hasil telaah dan apabila dilakukan
secara tidak sengaja.
□ Sanksi berupa pembatalan nilai/pemberhentian dengan
hormat/pemberhentian dengan tidak hormat/pembatalan
ijazah kepada mahasiswa, dijatuhkan sesuai dengan proporsi
plagiat hasil telaah dan apabila dilakukan secara sengaja
dan/atau berulang

No

Pelaku

2

Dosen/
Peneliti
/Tendik

Ketentuan yg
Dilanggar
Pasal 11 ayat (6)

Urutan
Sanksi

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

Teguran
Peringatan tertulis
Penundaan
pemberian hak
Penurunan
pangkat dan
jabatan
akademik/fungsional
Pencabutan hak
unt diusulkan sbg
profesor/jenjang
utama bagi yg
memenuhi syarat
Pemberhentian
dengan hormat
dari status
dosen/peneliti
/tendik
Pemberhentian tdk
dgn hormat dari
status sebagai
dosen/peneliti/
tendik
Pembatalan ijazah
yg diperoleh dari
PT ybs

Sanksi
Tambahan

Sanksi Lain Menurut
Peraturan Per-UU-an
UU Sisdiknas :

Apabila dosen/peneliti/tendik
menyandang
sebutam
profesor/jenjang
utama :
Diberhentikan dari
jabatan profesor/
jenjang utama

Mempergunakan
karya ilmiah jiplakan
untuk memperoleh
gelar akademik,
profesi, vokasi
dipidana penjara
paling lama 2 tahun
dan/atau denda
paling banyak Rp 200
juta

Bagi Dosen/Peneliti/Tenaga Kependidikan:
□ Sanksi berupa
teguran/peringatan tertulis/penundaan
pemberian hak, dijatuhkan sesuai dengan proporsi plagiat
hasil telaah dan apabila dilakukan secara tidak sengaja;

□ Sanksi berupa penurunan pangkat dan jabatan akademik/
fungsional/pencabutan hak untuk diusulkan ke guru
besar/jenjang utama/pemberhentian dengan hormat/
pemberhentian dengan tidak hormat/pembatalan ijazah,
dijatuhkan sesuai dengan proporsi plagiat hasil telaah dan
apabila dilakukan secara sengaja dan/atau berulang;
□ Penjatuhan sanksi-sanksi tersebut di atas tidak
menghapuskan sanksi lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

□ Pemberhentian sebagai profesor/guru besar bagi dosen
dilakukan oleh Mendiknas atas usul perguruan tinggi yang
bersangkutan atau atas usul perguruan tinggi yang
diselenggarakan oleh masyarakat melalui Kopertis;
□ Pemberhentian dari jenjang jabatan fungsional utama untuk
peneliti/tenaga kependidikan dengan mekanisme yang sama
untuk diteruskan oleh Mendiknas kepada pejabat yang
berwenang;
□ Mendiknas atau pejabat yang berwenang dapat menolak usul
pengangkatan kembali dosen/peneliti/tenaga kependidikan
ke dalam jabatan semula apabila dosen/peneliti/tenaga
kepend. dijatuhi sanksi tambahan berupa pemberhentian dari
jabatan guru besar/peneliti utama/jenjang utama.

□ Dalam hal pemimpin perguruan tinggi tidak menjatuhkan
sanksi, Menteri dapat menjatuhkan sanksi kepada plagiator
dan kepada pemimpin perguruan tinggi yang tidak
menjatuhkan sanksi kepada plagitor;
□ Sanksi kepada pemimpin perguruan tinggi berupa :
1. teguran
2. peringatan tertulis
3. pernyataan pemerintah bahwa perguruan tinggi yang
bersangkutan tidak berwenang melakukan tindakan hukum
dalam bidang akademik

Terima kasih

MARI KITA DISKUSI

