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Cara mendeteksi? 

• Keahlian mitra bebestari –> mengetahui jika 
telah pernah diterbitkan topik sejenis di suatu 
jurnal lain, atau di tempat lain 

• Mendeteksi dari adanya perubahan gaya 
bahasa 

• Mendeteksi secara online (googling), dg 
menulis kata-kata kunci dari suatu kalimat 

• Mendeteksi menggunakan software (berbayar 
atau gratis) 
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Pertama: apa arti plagiarisme? 

• Plagiasi, plagiarisme, plagiarism, plagiat 

• Suatu bentuk ketidakjujuran 

• Di dunia akademik sangat dihindari 

• Ada sanksi 

– Sosial 

– Finansial 

– Lainnya 
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Etika 

Tidak boleh melakukan: 

DATA fabrication 

DATA falsification 

PLAGIARISM 



Fabrikasi data: 

‘mempabrik’ data atau membuat-buat 

data yang sebenarnya tidak ada atau 

membuat data fiktif. 

 

Falsifikasi data: 

 mengubah data sesuai dengan 

keinginan, terutama agar sesuai dengan 

simpulan yang ‘ingin’ diambil dari 

sebuah penelitian.  
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 mengambil kata-kata atau kalimat atau teks 
orang lain tanpa memberikan pengakuan (dalam 
bentuk sitasi) yang cukup. 

 

Plagiarism dalam tulisan ilmiah: 
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• Ada berbagai definisi mengenai plagiarism 

• Pada intinya semua menyatakan bahwa 
plagiarism merupakan 
pemanfaatan/penggunaan hasil karya orang 
lain yang diakui sebagai hasil kerja diri sendiri, 
tanpa memberi pengakuan pada penciptanya 
yang asli.  
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Peraturan di Indonesia 



Myrta Artaria SE DIRJEN DIKTI 3298 tahun 2011 
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Seminar penanggulangan plagiarisme 
16/4/2015 

• Keputusan: 

1) Peraturan akan lebih 
ditegakkan 

2) Akan dibentuk 
POKJA untuk lebih 
memantapkan/ 
memperjelas aturan ttg 
plagiarisme di 
Indonesia 
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                                           (IEEE) 

Tipe/Kategori Plagiarisme 
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Plagiarism 

Cutting and pasting atau copy and paste tulisan orang 
(tanpa atau dengan menyebutkan sumbernya), termasuk 
mengetik ulang kata demi kata sama persis, tanpa 
mengindahkan kaidah tulisan ilmiah; adalah plagiarism!  
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• menjiplak ilustrasi, foto/gambar, 
grafik, diagram, lukisan, statistik, 
atau fakta yang tertera dalam tulisan 
orang lain 

• menggunakan ide orang lain yang 
dikomunikasikan melalui media 
tulisan (email, surat, web page, dll) 
ataupun percakapan lesan/personal  

• membuat parafrase dari tulisan atau 
ide orang lain (baik yang tertulis 
maupun lesan), tanpa menyebutkan 
sumbernya 
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Jadi, plagiarism itu…. 

• Tidak hanya terbatas pada pencurian gagasan 
atau hasil karya orang lain di bidang ilmiah saja 

• Juga berlaku di bidang lainnya  

– dunia seni 

– budaya 

• Bentuknya pun dapat beraneka macam  

• Tidak terbatas hanya pada tulisan.  

Myrta Artaria 



Sebagai Penulis, bagaimana cara 
mencegah diri terperangkap dalam 

plagiarism? 



• Semua ide/frase/kalimat yang digunakan 
harus disitasi (ditulis sumbernya baik dalam 
teks maupun dalam daftar pustaka).  

• Ada penulis yang mengira bahwa ybs bisa 
bebas menggunakan kalimat orang lain 
asalkan nama orang lain tsb sudah 
dimasukkan dalam daftar pustaka 

– Perkiraan yang keliru 

 

Referencing/Attribution 
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Bolehkah tulisan kita mengandung 
kata2/kalimat yg sama persis dg tulisan orang 

lain? 

• Boleh! 

– Namanya “kutipan langsung” 

– Syaratnya:  

• Menggunakan tanda kutip 

• Atau menggunakan “indented paragraf” 

• Menulis sumber kutipan 
– Di dalam teks tulisan kita, DAN 

– Di dalam daftar pustaka 

• ... (Dan jangan terlalu banyak kutipan langsung) 
Myrta Artaria 
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Kuotasi (kutipan langsung):  
• = menggunakan kata-kata orang lain persis 

sama dengan teks asli dalam tulisannya.  

•  harus menggunakan tanda kutip  

– atau penulisan paragraf yang berbeda (sisi paragraf 
masuk ke dalam/indentasi) jika lebih dari 50 kata 

• sebagai paragraf baru  

• dengan ukuran huruf lebih kecil 

• Pada teks, sumber referensi ditulis sesuai dengan gaya 
penulisan yang diminta (Harvard Style atau Vancouver 
style, atau yg lain).  
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Kuotasi sebaiknya hanya dipakai bila:  

• menulis bagian dari UU, peraturan, atau 
dokumen resmi;  

• menguraikan suatu rumus ilmu pasti, suatu 
pernyataan ilmiah atau suatu definisi yang 
penting;  

• menulis suatu pendirian atau ucapan dari 
seorang tokoh penting yang mengandung 
gaya atau istilah-istilah yang amat khas;  

• menulis pendirian dari orang lain yang 
mengandung arti yang demikian ketat (rigid) 
sehingga akan berubah artinya bila kata-
katanya diubah. 
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• Cara penulisan Kutipan Langsung, yang Sebagian Dihilangkan 

 Apabila dalam mengutip langsung ada kata-kata dalam kalimat 
yang dibuang, kata-kata yang dibuang diganti dengan tiga titik. 

  ”Semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan 
pendidikan di sekolah... diharapkan sudah melaksanakan 
kurikulum baru”  (Manan, 1995:278). 

  

 Apabila ada kalimat yang dibuang, maka kalimat yang dibuang 
diganti dengan empat titik. 

             .…”ketika manusia sudah mengatasi semua kebutuhan 
dasarnya untuk bertahan hidup, maka ia pun dimungkinkan 
untuk mengejar pencarian yang lebih tinggi;aktualisasi diri, 
pengetahuan tentang dirinya sendiri di  level yang paling 
dalam. Dia adalah orang di level itu.”  (Dee, 2001:42-43). 
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24 

Parafrase:  

• menggunakan ide orang lain tetapi ditulis 
dengan menggunakan kata-kata penulis 
sendiri.  

• HARUS tetap menulis sumber referensi.  

• Parafrase adalah cara penulisan yang sering 
dipakai dan harus dikuasai dalam menulis 
skripsi, paper, artikel ilmiah untuk jurnal, 
laporan penelitian, dll.  
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Parafrase yg baik 
• Kata-kata dibuat sendiri oleh penulis, dan 

jauh berbeda dari kata-kata maupun 
susunan kalimat pada teks aslinya 

• DAN, di belakang kalimat tersebut 
disebutkan dari mana sumbernya, kemudian 
sumber tsb ditulis di Daftar Pustaka. 

JADI: 

• jika dilakukan parafrase tetapi tidak 
disebutkan sumbernya  = plagiarism 

• Jika disebutkan sumbernya, tetapi kata-kata 
dan kalimat masih banyak yang sama 
dengan teks asli (apalagi “copy and paste”) 
 = plagiarism 
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TEKNIK PENULISAN KUTIPAN TIDAK LANGSUNG 
(Parafrase) 

• Kutipan yang disebut secara tidak langsung atau dikemukakan dengan 
bahasa penulis sendiri ditulis dengan bahasa penulis sendiri ditulis tanpa 
tanda kutip dan terpadu dalam teks.  Nama penulis bahan kutipan dapat 
disebut terpadu dalam teks atau disebut dalam kurung bersama tahun 
penerbitannya.  Jika memungkinkan nomor halaman disebutkan. 

 

Contoh: 

 Sastra memang berbeda dengan laporan jurnalisme yang berbicara fakta. Fakta 
dapat ditutupi atau dilenyapkan, tetapi kebenaran yang ada dalam sastra menyatu 
dalam udara (Ajidarma, 1997: 1). 

 

 Ajidarma (1997:1) mengemukakan bahwa sastra  tidak seperti tulisan di koran yang 
memaparkan realita. “Fakta dapat ditutupi atau dilenyapkan, tetapi kebenaran yang 
ada dalam sastra menyatu dalam udara.” 
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Paraphrases should meet the following 
criteria: 

• a. Accurately represent the original meaning 
and emphasis.  
b. Sound different from the original source 
material.  
c. Integrate with, but are distinguished from, 
your own discussion in the text.  
d. Properly documented (i.e. the source of the 
material is referenced). 

Myrta Artaria 



28 

Self-Plagiarism / auto plagiarism 

•    Apabila karya sendiri sudah pernah 
diterbitkan sebelumnya, maka ketika kita 
mengambil  
– gagasan tersebut,  

– Meng”copy and paste” kata-kata yang pernah 
kita tulis 

•  semestinya dicantumkan rujukan, yaitu nama kita sendiri. 

• Bila tidak, ini dapat dianggap sebagai auto-
plagiarism atau self-plagiarism.  
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• Surat kepada penulis berisi penjelasan (edukasi) bahwa 
ada bagian tulisan yang tidak berterima dan harus 
ditulis ulang (*apabila belum dipublikasikan) 

• Surat peringatan 
• Surat resmi ke institusi penulis 
• Permohonan maaf kepada pembaca dan penjelasan 

(editorial) mengenai plagiarism (*apabila sudah 
terlanjur diterbitkan) 

• Menolak untuk menerbitkan artikel-artikel ybs yang 
akan datang atau institusi ybs dalam jangka waktu 
tertentu 

• Menarik artikel ybs dari publikasi dan memberi 
peringatan kepada penyunting yang lain dan institusi 
pengindeks. 

(COPE Good Publication Practice 1999 dalam Wager 2011 dari slide Arum Budiastuti) 

 

Jika jurnal mendeteksi plagiarism... 

29 



30 

Sumber: 

• Slides “PENGACUAN dan BIBLIOGRAFI dalam BUKU AJAR” oleh Prof. Ali 
Saukah, Universitas Negeri Malang 

• Slides “ETIKA TERBITAN BERKALA ILMIAH” Oleh H. M. Nur Kholis Setiawan, 
Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  

• Handout Mata Kuliah “Teknik Penulisan Ilmiah”, Dept. Antropologi, FISIP, UA, 
oleh Nurcahyo Tri Arianto 

• Handout Mata Kuliah “Teknik Penulisan Ilmiah”, Dept. Antropologi, FISIP, UA, 
oleh Myrtati Dyah Artaria 

• Paraphrasing Quotations. Oleh Simran Khurana. 
http://quotations.about.com/cs/quotations101/a/aa042603.htm   

• Quoting, Paraphrasing, and Summarizing. 
http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/563/01/  

• Slides  “What is plagiarism?” By Valenza, Joyce.  
• Slides “Citing your sources – avoiding plagiarism” By Henry Langseth. Agder 

University library, 2009 

• Slides “Plagiarism Pigsty  Don’t get stuck in the mud!” By Linda McSweeney. Spaulding High 
School. 

• Slides “Memahami dan Menangani Plagiarisme” oleh Arum Budiastuti, 26 Agustus 2014 
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Terima Kasih 
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