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Plagiat di Dunia Sastra

Sumber: https://www.slideshare.net/rizkynoviandri/hpp-rizkynov-5289085

Plagiat di Musik

Sumber: https://haluan.co/article/plagiarisme-bukan-kasus-sepele

Plagiat di Medsos

Plagiarisme di Dunia Akademik

Sumber: https://www.merdeka.com/peristiwa/5-kasusplagiarisme-yang-mengguncang-dunia-akademi.html

Plagiat Tokoh Dunia

Plagiarisme di Dunia Akademik

Sumber:
https://www.gresiktimes.com/amp/baca/17
0186/20180406/174252/@JatimTIMES

Sumber: https://republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/13/10/03/mu2m0qkasus-dosen-plagiat-terjadi-hampir-di-seluruh-indonesia
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Sumber Diagram:
http://storage.kopertis6.or.id/kepegawaian/2016/November/kopertis6@Tips%20Penulisan%20Anti%20Plagiasi.pdf
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Bentuk Pelanggaran Ilmiah
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• Fabrikasi

Pemalsuan Hasil Penelitian
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Pemalsuan Data Penelitian
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• Falsifikasi

• Eksploitasi

• Tidak Adil

• Plagiarisme

Pemerasan Tenaga Peneliti

Tidak Adil dalam Hak Kepengarangan
Sumber Gbr.:
https://wesleysinagabonar.wordpress.
com/2012/10/22

Pencurian Proses, Objek dan Hasil

Plagiat & Plagiator
01 Plagiat
Sumber: Permendikan 17/2010

Plagiat
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
ilmiah pihak lain yang diakui
sebagai karya ilmiahnya, tanpa
menyatakan sumber secara
tepat dan memadai.

02 Plagiator .
Sumber: Permendiknas 17/2010

Plagiator
adalah
orang perseorangan
atau kelompok atau
pelaku
plagiat,
masing-masing
bertindak untuk diri
sendiri,
untuk
kelompok atau untuk
dan atas nama suatu
badan .

Plagiat di Mata Tokoh
Siapa mencuri kata-kata,
berarti mencuri pikiran. Siapa
mencuri pikiran, berarti
mencuri hal yang hakiki dari
manusia. Mencuri pikiran,
merendahkan hak-hak
manusia,…
˜Pramoedya Ananta Toer˜
Sumber:
https://inilah.com/news/2074900/indonesia-surga-para-pencuri-kata-kata,
diakses pada 14 Juli 2020.

Sumber Gbr: https://rembes.net/biografi-pramoedya-anantatoer-kisah-seorang-pembangkang-paling-masyhur/

5 Level Plagiat
By Institute of
Electrical and
Electronicks
Engineers (IEEE)

1
2
3
4
5

Penyalinan mentah-mentah suatu paper tanpa
menyebut sumbernya.
Penyalinan mentah-mentah dalam porsi yang
masih besar (20-50%) tanpa menyebut
sumbernya.
Menyalin beberapa elemen tulisan seperti
paragraf, kalimat, gambar atau tabel tanpa
menyebutkan sumbernya.

Menuliskan kembali suatu halaman atau
paragraf dengan tidak tepat dan tanpa
menyebut acuan yang asli.
Menyalin
teks
sumbernya, tetapi
kurang benar.

dengan
menyebutkan
cara pengungkapannya

Sumber: http://journal.unair.ac.id/download-fullpaperslnf0bc4f7917full.pdf

Bentuk-Bentuk Plagiarisme
1. 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;
2. Mengacu dan/atau mengutip secara acak istilah, kata-kata
dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu
sumber tanpa menyatakan sumber secara memadai;
3. Menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan,
atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai;
4. Merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri
dari suatu sumber kata-kata dan/atau kalimat, gagasan,
pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyartakan
sumber secara memadai;
5. Menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau
telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya
ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara memadai.
Sumber: Permendikan 17/2010

Penyebab Plagiarisme
Dorongan
tidak jujur

Tidak tahu

Fasilitas
teknologi:
internet

Bermental
Instan

Kreativitas
yang
Rendah

Sumber gbr: https://depositphotos.com/210250380/stock-photoplagiarism-word-cloud-hand-sphere.html

Alat Pendeteksi Plagiarisme







Turnitin
Duplichecker
Tessy.id
Unplag
Plagiarism Checker
Plagiarsm Detector

Tips Menghindari Plagiarisme
1. Sempurnakan
kemampuan
memparafrase,
2. Periksa
kelengkapan
referensi
kutipan dan parafrase,
3. Ikuti aturan pengutipan yang berlaku
umum,
4. Kutip sumber sekunder dengan
benar,
5. Percayalah dengan kemampuan diri
sendiri.
(Sumber: https://sites.cardiff.ac.uk/ilrb/resourcehub-2/writing-and-presenting/avoiding-plagiarism/,
diakses 16 Juli 2020)

#1 Memparafrase
“Paraphrase memiliki arti menyatakan
ulang (restating ) tulisan orang lain
menggunakan kata-kata sendiri
(own words). Pada paraphrasing,
sumber tulisan yang dijadikan rujukan
harus disertakan untuk tidak
dianggap sebagai plagiat.”
Sumber: Eka N. Kencana, Department of Mathematics Udayana University
Bali, Indonesia, Seminar dan Lokakarya Tugas Akhir – Jimbaran, 14 Sept. 2016

Sumber Gbr.: https://asiacargo.co.id/membuat-parafrasa-lisan/

Langkah-Langkah Parafrase
#1
Membaca
Cermat
#5
 Menggunana
sinonim
 Mengubah fungsi
kata
 Pola: Lagsungtidak langsung
Pola: aktif-pasif

#4
Menulis
dengan
kata-kata
sendiri

#2
Menuliskan
Inti bacaan

Parafrse

#3
Mengemba
ngkan Inti

Latihan Cara Parafrase (Pemula)
Cara

Contoh
Semula

Menjadi

#1 Mengubah kalimat dari aktif
ke pasif atau sebailknya.

Alber Einstein adalah pencetus teori
relativitas (Dana, 2019: 1).

Teori relativitas dicetuskan oleh
Albert Einstein (Dana, 2019: 1).

#2 Mengubah fungsi kata

Maja adalah pengkaji (kata benda)
Tipitaka yang handal (Edi, 2018: 3).

Maja mampu mengkaji (kata
kerja) Tipitaka dengan handal
(Edi, 2018: 3).

#3 Menggunakan sinonim

Indonesia dikenal kaya flora dan fauna Kawasan
Indonesia
memiliki
di kawasan Asia.
keanekaragaman hewan dan
tumbuhan terbanyak di Asia.

#4 Mengubah kalimat langsung
menjadi tidak langsung

Ir. Soekarno mengatakan: “Aku tidak
mengatakan, bahwa aku menciptakan
Pancasila. Apa yang kukerjakan
hanyalah menggali jauh ke dalam
bumi kami, tradisi-tradisi kami sendiri,
dan aku menemukan lima butir
Mutiara yang indah.”

Ir. Soekarno berkata bahwa
beliau bukan pencipta Pancasila.
Beliau memilih memosisikan diri
sebagai penggali Pancasila dari
bumi Indonesia.

Contoh Parafrase
Naskah Asli

Parafrase Plagiat

Parafrase yang Dibenarkan

Sangatlah pelik untuk
mendefinisikan plagiasi saat Anda
melakukan ringkasan atau
parafrase. Keduanya memang
berbeda, tetapi batas-batas
parafrase dan ringkasan sangatlah
tipis sehingga Anda tidak
menyadari jika Anda berpindah dari
melakukan parafrase menjadi
meringkas, kemudian berpindah ke
malakukan plagiasi. Apapun
tujuanmu, parafrase yang sangat
mirip dengan naskah asli dianggap
sebagai melakukan plagiasi,
meskipun Anda telah menuliskan
sumbernya (Booth et al., 2005, hlm.
203).

Sangatlah sulit untuk
mendefinisikan plagiasi saat
ringkasan dan parafrase terlibat di
dalamnya, karena meskipun
mereka berbeda, batas-batas
keduanya sangatlah samar, dan
seorang penulis mungkin tidak
mengetahui kapan ia melakukan
ringkasan, parafrase atau plagiasi.
Meski demikian, parafrase yang
sangat dekat dengan sumbernya
diperhitungkan sebagai hasil
plagiasi, meskipun sumber aslinya
dicantumkan di sana.

Menuruth Booth, Colomb, dan
Williams, penulis terkadang
melakukan plagiasi tanpa mereka
sadari karena mereka menggira
melakukan ringkasan, saat mereka
melakukan parafrase yang terlalu
mirip dengan naskah asli, suatu
aktivitas yang disebut plagiasi.
Bahkan saat aktifitas tersebut
dilakukan dengan tidak sengaja dan
sumber pustakanyapun dituliskan
(hlm. 203).

Sumber: https://penerbitdeepublish.com/wp-content/uploads/2017/01/Pedoman-MenulisBuku-Tanpa-Plagiarisme-oleh-Penerbit-Deepublish.pdf

Contoh Parafrase
Naskah Asli

Parafrase Plagiat

Parafrase yang Dibenarkan

Mahasiswa sering berlebihan dalam
menggunakan kutipan langsung
saat membuat catatan, sebagai
akibatnya mereka menggunakan
kutipan yang berlebihan dalam
tugas karya ilmiah (paper). Mungkin
hanya sekitar 10% dari manuskrip
akhir yang diperbolehkan muncul
dalam bentuk kutipan langsung.
Oleh sebab itu, Anda harus
berusaha untuk membatasi jumlah
penulisan yang sama persis
dengan materi sumber saat kalian
menulis buku atau catatan (Lester,
James D. Writing Research Papers
2nd ed., 1976: 46-47).

Mahasiswa sering menggunakan
terlalu banyak kutipan langsung
saat mereka menulis buku atau
catatan. Sebagai akibatnya, ada
banyak kutipan langsung dalam
paper tugas akhir mereka.
Seharusnya hanya sekitar 10%
paper berisi kutipan langsung.
Dengan demikian, sangatlah
penting untuk membatasi jumlah
materi yang dikopi saat melakukan
catatan.

Dalam paper ilmiah, mahasiswa
sering mengutip berlebihan, dan
gagal untuk mengubah materi yang
dikutip ke level yang diinginkan.
Karena masalahnya bersumber dari
penulisan catatan, maka sangatlah
penting untuk meminimalkan
pencatatan materi atau kata per
kata yang sama persis (Lester,
1976: 46-47).

Sumber: https://penerbitdeepublish.com/wp-content/uploads/2017/01/Pedoman-MenulisBuku-Tanpa-Plagiarisme-oleh-Penerbit-Deepublish.pdf

Turnitin Similarity Index:
(a) Warna Biru (Similarity
Index 0 %).
(b) Warna Hijau (Similarity
Indek 1 % – 24 %).
(c) Warna Kuning (Similarity
Indek 25 % – 49 %)
(d) Warna Oranye (Similarity
Indek 50 % – 74 %)
(e) Warna Merah (Similarity
Indek 75 % – 100 %)
Sumber: http://ppjpi.unair.ac.id/download-materi-ppjpi-unairdownload-materi-ppjpi-unairPemanfaatan%20Turnitin%20dalam%20Penetapan%20Ang
ka%20Kredit%20Dosen-Fix.pptx

#2 Bekali dengan Kartu Referensi
Nama
Pengar
ang

Tahun
Terbit

Bachti 1999
ar
Alam

Judul

Kota
Penerbit
an

Antropolo Jakarta
gi dan Civil
Society:
Pendekata
n Teori
Kebudayaa
n, Vol. 23
(60): 3-10.

Nama
Penerbit

UI
Press

Hal.
yang
dikutip

6

Kutipan

...dari
tinjauan
pemikiran
tentang civil
society oleh
para ahli ilmu
sosial saat ini,
jelas terlihat
seutas benang
merah yang
menghubung
kan
perbedaanperbedaan
mereka.
Sumber Gbr.: https://www.idntimes.com/life/career/tita/pekerjaan-yang-cocokbuat-cewek-modern

#3&4 Pahami Aturan Pengutipan
 Pahami kapan saat harus menggunakan kutipan asli
atau memparafrase.
 Kutipan asli bisa digunakan jika ingin menganalisis atau
mengomentasi teks.
 Gunakan kutipan asli jika sekiranya tulisan diparafrasa
akan mengurangi atau menghilangkan makna.
 Kutipan asli diperlukan jika memperkuat argumen
penulis.
 Gunakan tanda kutip ganda di awal dan akhir diikuti
dengan kutipan yang benar untuk kutipan asli.
 Dalam hal kutipan yang lebih panjang, menggantung
dari sisi kiri dan tuliskan sumbernya.
 Hematlah dalam menggunakan kutipan.
 Pastikan argumentasi anda masih tergambar jelas,
jangan sampai terbenam oleh kutipan.
(Sumber: https://sites.cardiff.ac.uk/ilrb/resourcehub-2/writing-and-presenting/avoiding-plagiarism/, diakses 16 Juli 2020)

#5 Percaya Pada Diri Sendiri
Katakan pada diri
sendiri bahwa lebih
baik menulis biasabiasa saja, tetapi karya
sendiri, daripada
bagus, karya hasil
mencuri.
Sebagian besar
penulis hebat, pada
awalnya adalah
penulis yang buruk.

Sumber Gbr.: https://www.hipwee.com/list/untukmu-si-introvertmenulis-akan-membuatmu-merasa-ada/

Makan durian bersama
kekasih

Cukup sekian dan
Terima Kasih

Sumber: https://www.liputan6.com/bisnis/read/4013652/garuda-indonesia-larang-penumpangfoto-dalam-pesawat

