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PANDUAN ANTI-PLAGIARISME 
 

Plagiasi merupakan pelanggaran akademik yang serius. Secara umum, plagiasi 

meliputi kegagalan penulis dalam memberitahukan kepada pembaca bahwa ide 

atau tulisan yang dibuat bukan merupakan karya orisinal penulis tetapi 

merupakan karya orang lain. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya 

pemahaman penulis tentang praktik melakukan sitasi yang baik. Oleh karena itu, 

untuk menghindari praktik plagiasi, perlu disusun Panduan Anti-Plagiarisme di 

lingkungan Stikosa-AWS sehingga mahasiswa memahami cara menulis sumber 

kutipan (sitasi) yang baik dan sesuai ketentuan yang berlaku. 

 

Panduan Anti-Plagiarisme ini dibuat dan dimodifikasi dengan konstekstualisasi 

yang telah disesuaikan dengan kebutuhan di Stikosa-AWS dari STUDENT GUIDE 

TO PLAGIARISM Heriot-Watt University yang dapat diunduh dari tautan berikut: 

https://www.hw.ac.uk/students/doc/plagiarismguide.pdf 

Selain itu, Panduan Anti-Plagiarisme ini juga dibuat berdasarkan Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 

Penanggunglangan Plagiat di Perguruan Tinggi. 

 

 

LATAR BELAKANG FILOSOFIS 

 

Menurut Online Etymology Dictionary (2017), secara etimologis istilah 

Plagiarisme berasal dari awal abad ke-17, yang berakar pada rumpun kata Yunani 

plagion dan Latin plagium, yang artinya “penculikan” (pengambilan secara paksa 

hak milik orang lain). Dalam perkembangannya, tindakan Plagiarisme lazim 

dipahami sebagai “pencurian hak atas kekayaraan intelektual milik orang lain dan 

kemudian diakui sebagai milik sendiri” (the practice of taking someone else’s work 

or ideas and passing them off as one’s own).  

 

https://www.hw.ac.uk/students/doc/plagiarismguide.pdf
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Sementara berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 

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. Orang perseorangan atau kelompok atau pelaku plagiat yang masing-

masing bertindak untuk diri sendiri, untuk kelompok atau untuk dan atas nama 

suatu badan disebut dengan plagiator. 

 

Sekolah dan perguruan tinggi merupakan tempat pemupukan nilai-nilai 

keutamaan seperti kejujuran, integritas, kedisiplinan, kecermatan, penghargaan 

terhadap hak dan kebebasan diri sendiri maupun orang lain, penghargaan 

terhadap orisinalitas karya dan kepemilikan ide, serta pengakuan atas kerja keras, 

prestasi dan pencapaian individu maupun kelompok. Karena itu, dalam 

lingkungan akademis seperti di sekolah dan perguruan tinggi di seluruh dunia, 

pelaku plagiarisme dapat dikenai sanksi berat, mulai dari pemotongan nilai tugas 

maupun ujian, pemberian nilai E (failed) untuk matakuliah yang diambil sampai 

pada penundaan kelulusan dan pemberhentian secara tidak hormat. 

 

Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan tentang latar belakang filosofis 

plagiarisme, maka mahasiswa Stikosa-AWS DIWAJIBKAN untuk menghindari 

setiap jenis dan bentuk plagiarisme dengan mengikuti panduan-panduan yang 

sudah disusun dan ditetapkan. Stikosa-AWS akan melakukan tindakan preventif 

untuk mencegah terjadinya plagiarisme sekaligus melakukan tindakan represif 

dengan menjatuhkan sanksi kepada plagiator. Jika masih terdapat keraguan atau 

kesulitan dalam memahami isi Panduan Anti-Plagiarisme ini, mahasiswa dapat 

meminta bimbingan Tenaga Pendidik atau Dosen agar dapat memahaminya 

dengan tepat. 
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TUJUAN PANDUAN ANTI-PLAGIARISME 

 

1. Panduan ini disusun dengan tujuan agar mahasiswa Stikosa-AWS 

mengetahui serta memiliki pegangan yang jelas, pasti dan valid untuk 

menghindari plagiarisme. 

2. Panduan ini juga dapat digunakan oleh Tenaga Pendidik atau Dosen Stikosa-

AWS untuk membantu membimbing mahasiswa yang bertanya mengenai 

isu-isu yang terkait dengan plagiarisme serta cara-cara menghindarinya. 

 

 

TENTANG PLAGIARISME 

 

1. Plagiarisme merupakan tindakan mengambil (“mencuri”) ide, tulisan atau 

temuan orang lain kemudian menggunakannya seolah-olah miliknya sendiri, 

entah disengaja maupun tidak disengaja. Plagiarisme terjadi ketika tidak 

ditemukan adanya pengakuan (acknowledgement) bahwa tulisan atau ide 

yang diambil dan seolah-olah diaku sebagai milik sendiri tersebut ternyata 

milik orang lain atau berasal dari sumber lain. 

2. 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 secara memadai; 

c. Menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan atau teori tanpa 

menyertakan sumber secara memadai; 

d. Merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri dari suatu 

sumber kata-kata dan/atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau 

teori tanpa menyertakan sumber secara memadai; 
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e. Menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah 

dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa 

menyatakan sumber secara memadai. 

3. Sebagian besar tulisan akademis tercipta berkat adanya karya orang lain 

yang sudah lebih dulu dipublikasikan dan hal ini dapat diterima sejauh 

kontribusi orang lain tersebut disitasi sesuai ketentuan dan diakui secara 

penuh. Pada dirinya sendiri, bukanlah kekeliruan untuk menggunakan ide, 

tulisan, atau temuan orang lain, sejauh siapapun yang menggunakannya 

dengan jujur mengakui asal sumber data, informasi atau pengetahuan yang 

digunakannya tersebut. 

4. Cukup banyak kasus plagiarisme dapat dengan mudah dihindari jika 

mahasiswa mengetahui cara membuat sitasi serta rujukan (referensi) yang 

sesuai. Namun, cukup disayangkan bahwa kasus plagiarisme telah melebar 

melebihi kesalahan-kesalahan kecil dalam menyitasi dan merujuk pada 

karya orang lain. Plagiarisme dewasa ini juga meliputi reproduksi seluruh 

karya orang lain, isi pandangan dan argumentasi yang dimuat di dalamnya. 

 

 

JENIS-JENIS PLAGIASI 

 

1. Plagiasi langsung (Direct Plagiarism) adalah menyalin setiap kata dari karya 

orang lain tanpa menyebutkan sumbernya, atau tanpa mencantumkan tanda 

petik. Plagiasi hasil karya orang lain secara sengaja adalah tidak etis dan secara 

akademik tidak jujur. 

2. Self-Plagiarism adalah plagiasi yang terjadi jika penulis menggunakan materi 

yang sudah dipublikasikan sebelumnya, atau mengambil sebagian dari materi 

yang sudah dipublikasikan sebelumnya tanpa sepengetahuan penulis yang 

lain. 

3. Mosaic Plagiarism terjadi ketika seseorang menggunakan frase dari sumber 

lain tanpa mencantumkan ‘tanda kutip’, atau menggunakan sinonim tetapi 

struktur kalimat dan artinya masih sama dengan aslinya. 
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4. Accidental Plagiarism terjadi jika penulis lupa mencantumkan sumber 

referensinya, atau salah mencantumkan sumbernya, atau secara tidak sengaja 

melakukan penulisan ulang beberapa kata atau kalimat tanpa menyebutkan 

sumbernya. Walaupun plagiasi jenis ini terjadi karena tidak sengaja, tetapi 

plagiasi semacam ini juga diperlakukan sama dengan plagiasi yang lain dan 

merupakan pelanggaran ilmiah.   

  

 

KIAT MENULIS ILMIAH YANG BAIK 

 

Aturan berupa kesepakatan atau metode untuk membuat pengakuan atas karya 

orang lain yang dikutip, disadur, maupun dijadikan rujukan tulisan sendiri dapat 

bervariasi dari subjek studi yang satu ke subjek studi yang lain. Oleh karena itu, 

para mahasiswa perlu mencari bimbingan yang tepat dari otoritas yang kompeten 

guna memperjelas hal ini, entah berasal dari tenaga pendidik (Dosen) baik dari 

berbagai perguruan tinggi. 

 

Secara umum, Stikosa-AWS menggunakan cara sitasi dan referensi berdasarkan 

format American Psychological Association (APA). Sistem sitasi dan referensi APA 

biasanya digunakan oleh tulisan-tulisan dalam bidang jurnalistik, pendidikan, 

Komunikasi atau ilmu-ilmu sosial lainnya. 

 

Ketika tengah menyusun tulisan untuk keperluan tugas kuliah, laporan magang, 

skripsi maupun tugas akhir lainnya mahasiswa biasanya meminjam atau 

mengambil ide, tulisan dan temuan dari orang lain seperti: 

1. Sitasi yaitu ketika mengutip secara langsung atau mengambil gambar atau 

meminjam ide dan keterangan dari sumber lain, baik karya maupun lainnya, 

sumber kutpan harus selalu diakui dan diidentifikasi kapanpun muncul 

dalam teks. 

2. Kutipan, jika menggunakan kutipan langsung harus selalu diawali dengan 

tanda kutip pembuka. Sumber kutipan langsung tersebut juga harus disitasi 

dengan tepat. 
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3. Referensi atau Daftar Pustaka berisi semua referensi dan sumber-sumber 

lain yang dirujuk yang dicantumkan pada bagian akhir karya ilmiah. Dalam 

Daftar Pustaka biasanya memuat semua jenis informasi, baik yang 

dipublikasikan maupun yang tidak seperti transkrip wawancara dengan 

narasumber, yang dirujuk oleh mahasiswa ketika membuat karya ilmiah. 

4. Bibliografi adalah cara pengakuan ide, tulisan atau temuan orang lain yang 

mengandung referensi dan sumber-sumber yang meskipun tidak secara 

langsung dirujuk dalam karya ilmiah. Dalam membuat karya ilmiah, 

informasi, pengetahuan, gagasan atau temuan orang lain digunakan untuk 

membantu menghasilkan karya ilmiah tersebut. 

5. Terjemahan karya orang lain dari bahasa asing ke Bahasa Indonesia 

merupakan hal yang perlu diapresiasi. Karya terjemahan juga perlu disitasi 

secara tepat untuk menghargai orisinalitas ide dari penulis asli. Sangat 

dimungkinkan untuk meletakkan tulisan asli yang diterjemahkan tersebut 

langsung setelah hasil terjemahannya muncul dalam batang tubuh tulisan. 

Cara yang lain adalah bagian asli yang diterjemahkan diletakkan dalam 

catatan kaki. 

 

 

KASUS PLAGIARISME 

 

Kasus Plagiarisme yang Jelas dan Nyata 

Perhatikan contoh berikut ketika mahasiswa memasukkan sepotong teks (cetak 

miring) ke dalam karya ilmiahnya langsung dari buku yang dibaca mahasiswa 

tersebut: 

 

“Para pimpinan lembaga Pendidikan Tinggi di Indonesia seyogianya 

mempertimbangkan penerapan kerangka strategis jika mereka mau 

memberlakukan standar tata kelola kelembagaan yang baik. Salah satu masalah 

kunci dalam penetapan kerangka strategis untuk lembaga Pendidikan Tinggi 

adalah bahwa lembaga tersebut memiliki keterbatasan positif maupun negative 
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yang dapat menghambat kebebasan bertindaknya. Para pimpinan didorong untuk 

menyelesaikan isu ini secara efektif.” 

 

Paragraf di atas merupakan contoh plagiarisme yang sederhana. Si mahasiswa 

tidak berusaha membedakan antara potongan teks yang dia ambil dari sumber 

lain yang lalu dimasukkan begitu saja ke dalam tulisannya. Jadi, paragraph di atas 

merupakan contoh kasus plagiarisme yang jelas dan nyata. Mengubah satu atau 

dua kata kunci dalam potongan teks (misalnya menggantikan kata ‘masalah’ 

dengan ‘problem’) tidak membuat tulisan tersebut menjadi karya orisinal si 

mahasiswa dan melakukannya tetap saja dianggap sebagai tindak plagiarisme. 

 

Sejumlah kesalahan berpikir yang biasa dilakukan mahasiswa ketika ditanya, 

“mengapa melakukan plagiarisme?” adalah: 

1. “Saya pikir tidak apa-apa asalkan saya cantumkan sumber rujukannya di 

Daftar Pustaka” (tanpa menyebutkan sitasi yang ada di batang tubuh 

tulisan). 

2. “Saya membuat banyak catatan untuk pengerjaan esai dan saya tidak ingat 

dapat informasinya dari sumber-sumber mana saja” 

3. “Saya pikir tidak apa-apa menggunakan bahan rujukan yang saya beli secara 

daring” 

4. “Saya pikir tidak apa-apa kalau saya kopi teksnya lalu ubah sedikit kata-

katanya menurut versi saya” 

5. “Saya pikir plagiarisme hanya berlaku untuk tugas esai; saya tidak tahu kalau 

panduan itu juga berlaku untuk presentasi dan proyek kelompok, dll.” 

6. “Saya pikir kalau materinya tersedia secara gratis di situs web, tidak apa-apa 

untuk menggunakannya begitu saja” (tanpa harus dibuat sitasinya) 

7. “Saya pikir tidak apa-apa menggunakan catatan yang diberikan oleh dosen 

saya” 

8. “Saya hampir terlambat mengumpulkannya, jadi tidak punya cukup waktu 

untuk mengerjakan bagian Daftar Pustakanya” 
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Tidak satu pun alasan di atas dapat diterima sebagai pembenaran untuk kelalaian 

yang dilakukan mahasiswa dalam membuat pengakuan atas penggunaan karya 

orang lain. Kelalaian tersebut termasuk dalam tindak plagiarisme.  

 

CARA MENGUTIP (SITASI) KARYA ORANG LAIN 

 

1. Dengan Menggunakan Tanda Kutip 

Jika mahasiswa ingin mengutip suatu potongan teks untuk mendukung gagasan 

mereka dalam karya ilmiah, cara yang tepat untuk dilakukan adalah dengan 

menggunakan tanda kutip (“……”) untuk menunjukkan bahwa teks yang berada di 

dalam tanda kutip merupakan karya atau pemikiran orang lain. Contoh: 

“Salah satu masalah kunci dalam penetapan kerangka strategis untuk lembaga 

Pendidikan Tinggi adalah bahwa lembaga tersebut memiliki keterbatasan positif 

maupun negative yang dapat menghambat kebebasan bertindaknya”. 

 

2. Mencantumkan Nomor Halaman 

Teknik sitasi teks yang tepat adalah dengan mencantumkan nomor halaman karya 

atau pemikiran yang dikutip dari sebuah buku. Contoh: 

“Salah satu masalah kunci dalam penetapan kerangka strategis untuk lembaga 

Pendidikan Tinggi adalah bahwa lembaga tersebut memiliki keterbatasan positif 

maupun negative yang dapat menghambat kebebasan bertindaknya” (Jones, 2001, 

h.121). 

 

Atau dengan mencantumkan sistem penomorannya. Contoh: 

“Salah satu masalah kunci dalam penetapan kerangka strategis untuk lembaga 

Pendidikan Tinggi adalah bahwa lembaga tersebut memiliki keterbatasan positif 

maupun negative yang dapat menghambat kebebasan bertindaknya” (Ref.1, h.121). 

 

Lebih sering terjadi, sebuah karya ilmiah akan memuat rujukan ganda (multiple 

references) dan hal ini justru menunjukkan kepada dosen pembimbing/penguji 

bahwa mahasiswa telah mengutip ide atau pemikiran orang dari sejumlah 

sumber. Contoh: 
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“Sudah diteliti bahwa Pendidikan Tinggi di Inggrus secara konsisten amat minim 

mendapatkan pendanaan selama tahun 1980-an (Brown, 1991), sementara 

sejumlah penulis modern (Smith, 2002) justru berargumen bahwa sector 

Pendidikan Tinggi justru menerima pendanaan yang lebih besar dalam periode ini 

dibandingkan rentang waktu tiga puluh tahun lalu”. 

 

Atau jika menggunakan sistem penomoran akan tertulis: 

“Sudah diteliti bahwa Pendidikan Tinggi di Inggrus secara konsisten amat minim 

mendapatkan pendanaan selama tahun 1980-an (Ref 1), sementara sejumlah 

penulis modern (Ref 2) justru berargumen bahwa sector Pendidikan Tinggi justru 

menerima pendanaan yang lebih besar dalam periode ini dibandingkan rentang 

waktu tiga puluh tahun lalu”. 

 

 

KOMITMEN ANTI-PLAGIARISME STIKOSA-AWS 

 

Segenap sivitas akademika Stikosa-AWS memiliki tanggung jawab bersama untuk 

menjamin bahwa plagiarisme tidak dilakukan pada semua jenis kegiatan 

akademis terutama dalam pembuatan karya ilmiah. 

Langkah-langkah untuk menegaskan peran serta dan tanggung jawab sivitas 

akademika adalah: 

1. Bertanggung jawab dan menjunjung tinggi prinsip anti-plagiarisme dan 

integritas sebagai hal paling penting dalam membuat karya ilmiah. 

2. Menyadari bahwa setiap karya ilmiah yang dihasilkan akan diperiksa untuk 

diketahui apakah mengandung unsur plagiarisme atau tidak.  

3. Pada setiap karya ilmiah yang dihasilkan di lingkungan Stikosa-AWS harus 

dilampirkan pernyataan yang ditandatangani oleh penyusunnya bahwa: 

a. Karya ilmiah tersebut bebas plagiat 

b. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam karya ilmiah 

tersebut, maka penyusunnya bersedia menerima sanksi sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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4. Konsekuensi setiap tindak plagiarisme, jika ketahuan, akan mendapatkan 

sanksi disipliner yang ditetapkan oleh Stikosa-AWS. Standar sanksi 

disipliner adalah pemberian nilai 0 atau E (failed) pada matakuliah dimana 

mahasiswa yang bersangkutan kedapatan/ketahuan melakukan 

plagiarisme. Sementara pada Dosen, sanksi plagiarism akan ditetapkan 

berdasarkan peraturan yang berlaku. 

5. Stikosa-AWS akan mengunggah secara elektronik semua karya ilmiah 

mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang telah dilampiri 

pernyataan bebas plagiat. 
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