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A. Latar Belakang

� Dasar: Permendiknas RI No. 17 Th. 2010 
tentang Pencegahan dan Penanggulangan 
Plagiat di Perguruan Tinggi.

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

� 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.
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B. Pengertian
� 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 dan/atau karya ilmiah pihak lain yang 
diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa 
menyatakan sumber secara tepat dan memadai.

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

� Pencegahan plagiat adalah tindakan preventif 
yang dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi 
yang bertujuan agar tidak terjadi plagiat di 
lingkungan perguruan tingginya.

� Penanggulangan plagiat adalah tindakan 
represif yang dilakukan oleh pimpinan 
perguruan tinggi dengan menjatuhkan sanksi 
kepada plagiator di lingkungan perguruan 
tingginya yang bertujuan mengembalikan 
kredibilitas akademik perguruan tinggi yang 
bersangkutan.
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B. Pengertian

� Gaya selingkung adalah pedoman tentang tata cara 
penulisan atau pembuatan karya ilmiah yang dianut 
oleh setiap bidang ilmu, teknologi dan seni.

� Karya ilmiah 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.

� Karya adalah hasil karya akademik atau non 
akademik oleh orang perorangan, kelompok, atau 
badan di luar perguruan tinggi, baik yang 
diterbitkan, dipresentasikan, maupun dibuat dalam 
bentuk tertulis.
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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, katakata dan/atau kalimat, data dan/atau 
informasi dari suatu sumber tanpa 
menyebutkan sumber dalam catatan kutipan 
dan/atau menyatakan sumber secara memadai.
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C. Lingkup dan Pelaku
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.
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C. Lingkup dan Pelaku

� Yang dimaksud dengan sumber terdiri 
atas:
Orang perseorangan atau kelompok orang, 
masing-masing 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.
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C. Lingkup dan Pelaku

� Pernyataan sumber memadai apabila 
dilakukan sesuai dengan tatacara 
pengacuan dan pengutipan dalam gaya 
selingkung setiap bidang ilmu, teknologi, 
dan seni.
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Cara Mengacu dan Mengutip

� Pengacuan meliputi pengutipan langsung 
(menyalin apa adanya dari sumber yang telah 
diterbitkan) atau parafrase (menyebutkan ide 
orang lain dengan menggunakan kata-kata 
sendiri).

� Ada dua cara utama dalam mengacu pustaka 
yang disebutkan dalam teks: (1) Gaya Harvard 
(Author-date), dan (2) Gaya Vancouver 
(Author-number).

� Ada gaya lain (Chicago Manual): (1) Author-
date system, and (2) Documentary Note Style.
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Contoh Gaya Harvard

� The author has discussed the implications of 
these proposals on the national Health Service 
in another paper (Loft, 1991). Other writers 
have commented on related issues, notably 
Lane (1992, 1994) and Lewis (1995, p. 54).

� Keterangan bibliografis lengkap ditulis dalam 
DAFTAR RUJUKAN yang disusun secara 
alfabetis berdasarkan nama akhir 
pengarangnya.
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Contoh Gaya Vancouver

� The author has discussed the implications of 
these proposals on the national Health Service 
in another paper (1). Other writers have 
commented on related issues, notably Lane 
(2,3) and Lewis (4).

� Keterangan bibliografis lengkap ditulis dalam 
DAFTAR RUJUKAN yang disusun secara 
kronologis berdasarkan pemunculannya dalam 
teks.
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Menghindari Plagiasi dalam Mengacu dan 
Mengutip (1)

� Tempatkan dalam kutipan setiap hal yang 
diambil langsung dari teks aslinya, 
terutama jika Anda memang mengutip.

� Kemukakan dengan kata-kata sendiri 
(parafrase), tetapi pastikan bahwa Anda 
tidak sekadar menata ulang atau 
membubuhkan  beberapa kata baru.
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Menghindari Plagiasi dalam Mengacu dan 
Mengutip (2)

� Bacalah secermat-cermatnya apa yang hendak 
diparafrase, tutuplah teks aslinya sehingga 
tidak tergoda untuk menggunakan teks itu 
sebagai panduan, kemudian tulislah gagasan 
itu dengan kata-kata sendiri tanpa mengutip.

� Bandingkan parafrase tersebut dengan teks 
aslinya untuk memastikan tidak menggunakan 
frase atau kata-kata yang sama, dan bahwa 
informasinya sudah akurat.

� Catatan: informasi yang sudah menjadi 
pengetahuan umum tidak perlu disebut 
sumbernya.
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Yang Tidak Perlu Disebut Sumbernya

� Pengetahuan umum adalah fakta-fakta 
yang dapat ditemukan di banyak tempat 
dan sudah diketahui oleh banyak orang 
banyak. Contoh: Suharto adalah 
Presiden RI kedua.

� Contoh yang bukan pengetahuan umum 
sehingga perlu disebut sumbernya: 
Suharto menjadi Presiden RI kedua 
sebagai hasil kudeta.
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Self Plagiarism
� Self Plagiarism (penjiplakan terhadap karya 

sendiri) tidak tercantum dalam permendiknas, 
mungkin karena masalah ini masih dianggap 
kontroversial, masih ada hal-hal yang 
mengundang perbedaan pendapat, akan tetapi 
sebetulnya sudah ada beberapa hal yang 
cenderung disepakati.

� Yang jelas, penjiplakan terhadap karya sendiri 
juga dianggap sebagai pelanggaran kode etik 
penulisan karya ilmiah (self-plagiarism is  
plagiarism).
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Perbedaan antara Plagiarism dan 
Self Plagiarism

� Plagiarism menggunakan milik orang 
lain, baik sudah dipublikasikan maupun 
yang belum dipublikasikan, tanpa 
menyebut sumbernya.

� Self plagiarism  menggunakan milik 
sendiri yang sudah dipublikasikan, dalam 
artikel di jurnal yang ber-ISSN atau 
dalam buku yang ber-ISBN, tanpa 
menyebut sumbernya.
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Yang DianggapSelf Plagiarism

� Dengan sengaja mengirimkan kembali 
artikel yang sudah pernah terbit di jurnal 
ber-ISSN ke jurnal lain yang ber-ISSN 
dan kemudian dimuat lagi dalam jurnal 
itu.

� Dengan sengaja mengirimkan artikel 
yang sama ke lebih dari satu jurnal yang 
berbeda yang akhirnya kedua jurnal ber-
ISSN tersebut memuat artikel yang 
sama.
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Yang DianggapSelf Plagiarism

� Menggunakan ide-ide, data, temuan-temuan, 
dan bahan-bahan lain secara substansial milik 
sendiri yang pernah diterbitkan dalam jurnal 
ber-ISSN atau buku ber-ISBN tanpa menyebut 
sumbernya.

� Dengan sengaja mencantumkan tulisan-tulisan 
dalam bab-bab buku yang telah ditulisnya 
menjadi bagian-bagian/bab-bab dalam buku 
lain yang dinyatakan sebagai buku lain yang 
berbeda dengan sebelumnya (bukan edisi 
revisi atau pencetakan kembali buku yang 
sama sebelumnya).
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Yang Tidak DianggapSelf Plagiarism

� Menggunakan artikel-artikel tulisannya sendiri 
yang pernah dimuat dalam jurnal ber-ISSN untuk 
bahan penulisan buku ber-ISBN atas nama 
sendiri dengan cara:
� Menembah, memutakhirkan, merevisi, dan 

mengembangkannya untuk menjadi bagian-
bagian dalam buku tersebut;

� Memperoleh ijin penggunaan tersebut dari 
penerbit jurnal lain; dan

� Menyatakannya dalam bagian persantunan 
(acknowledgement) dalam buku yang ditulis itu.
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Yang Masih Mengundang Perbedaan Pendapat

� Menulis buku yang isinya kumpulan artikel tanpa ada 
perubahan yang pernah dimuat di jurnal ber-ISSN:
� Dianggap self -lagiarism jika tidak disebutkan 

sumbernya dan/atau tidak memperoleh ijin 
penggunaan dari penerbit jurnal yang memuat 
artikel-artikel tersebut.

� Tidak dianggap self-plagiarism jika sumbernya 
disebut dan memperoleh ijin dari penerbit jurnal yang 
memuat artikel-artikel tersebut, dengan tujuan untuk 
menghimpun temuan-temuan yang tersebar di 
berbagai jurnal, BUKAN bertujuan untuk 
memperoleh angka kredit atau pengakuan lainnya.
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Yang Masih Mengundang Perbedaan Pendapat

� Mengirimkan artikel yang sama ke jurnal lain 
setelah pengelola jurnal yang dituju pertama 
tidak memberikan keterangan tentang status 
artikelnya dalam waktu yang cukup lama 
padahal penulis sudah menanyakan berkali-
kali, yang ternyata kedua jurnal tersebut 
memuat artikel itu:
� Untuk menghindari self-plagiarism, penulis 

menyampaikan surat pernyataan mencabut/ 
menarik kembali artikel dari jurnal yang 
pertama dituju.
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C. Lingkup dan Pelaku

� 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.
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C. Lingkup dan Pelaku

� 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.
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C. Lingkup dan Pelaku

� 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 dab 2.
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C. Lingkup dan Pelaku

� 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.
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C. Lingkup dan Pelaku

Pelaku
�  Plagiator adalah:

1. satu atau lebih mahasiswa;
2. satu atau lebih dosen/peneliti/tenaga 

kependidikan; atau,
3. satu atau lebih dosen/peneliti/tenaga 

kependidikan bersama satu atau lebih 
mahasiswa.
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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.
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D. Tempat dan Waktu

� 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.
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D. Tempat dan Waktu

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;
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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/ 
peneliti/ tenaga kependidikan dan gaya selingkung 
yang sesuai agar tercipta budaya antiplagiat;
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E. Pencegahan
� 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.
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E. Pencegahan

� 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.
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E. Pencegahan

�  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.
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E. Pencegahan

� 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.
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E. Pencegahan

� 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.
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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.
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F Penanggulangan
�  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.
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F Penanggulangan

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.
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F Penanggulangan

� 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.
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F Penanggulangan

� 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.
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F Penanggulangan

� Apabila berdasarkan persandingan dan telaah 
telah terbukti terjadinya plagiat, maka senat 
akademik merekomendasikan sanksi untuk 
dosen/peneliti/tenaga kependidikan sebagai 
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 
kependidikan yang diduga melakukan plagiat.
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G. Sanksi
� Mahasiswa
� Yang dilanggar Pasal 10 ayat (4)
� Urutan sanksi:

1. Teguran
2. Peringatan tertulis
3. Penundaan pemberian sebahagian hak mahasiswa
4. Pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah 

yang diperoleh mahasiswa
5. Pemberhentian dgn hormat dari status sbg 

mahasiswa
6. Pemberhentian tdk dengan hormat
7. Pembatalan ijazah apabila mahasiwa telah lulus
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G. Sanksi

� Sanksi tambahan tidak ada.
� Sanksi lain menurut aturan 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.
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G. Sanksi
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.
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G. Sanksi

� Bagi Dosen/Peneliti/Tendik:
� Ketentuan yg Dilanggar:  Pasal 11 ayat (6)
� Urutan Sanksi:

1. Teguran
2. Peringatan tertulis
3. Penundaan pemberian hak
4. Penurunan pangkat dan jabatan 

akademik/fungsional.
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G. Sanksi

5.  Pencabutan hak unt diusulkan sebagai 
profesor/jenjang utama bagi yg memenuhi 
syarat. 

6.  Pemberhentian dengan hormat dari status 
dosen/peneliti/tendik.

7.  Pemberhentian tdk dgn hormat dari status 
sebagai dosen/peneliti/tendik.

8.  Pembatalan ijazah yg diperoleh dari PT yang 
bersangkutan.
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G. Sanksi

� Sanksi tambahan:
� Apabila dosen/peneliti/tendik 

menyandang sebutam profesor/jenjang 
utama:
Diberhentikan dari jabatan 
profesor/jenjang utama.
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G. Sanksi

�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.
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G. Sanksi

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.
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G. Sanksi

� 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.
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G. Sanksi

� 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 
kependidikan dijatuhi sanksi tambahan berupa 
pemberhentian dari jabatan guru besar/peneliti 
utama/jenjang utama.
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G. Sanksi

� 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.
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Akibat Plagiasi bagi Pengelola Jurnal

� Dalam instrumen Akreditasi 2010, nilai 
akrediatasi jurnal yang diusulkan akan 
dikurangi jika:
1.  Terbukti memuat artikel yang 

keseluruhannya merupakan plagiat (-10)
2.  Terbukti memuat artikel berisikan bagian-

bagian yang merupakan plagiat (-5).
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Upaya Pencegahan oleh Pengelola Jurnal

� Pada setiap karya ilmiah yang dihasilkan 
di lingkungan perguruan tinggi harus 
dilampirkan pernyataan yang 
ditandatangani oleh penyusunnya bahwa:
� Karya ilmiah tersebut bebas plagiat;
� 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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Upaya Pencegahan oleh Perguruan Tinggi

� Pimpinan Perguruan Tinggi wajib 
mengunggah secara elektronik semua karya 
ilmiah sivitas akademika yang telah dilampiri 
pernyataan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) melalui portal Garuda (Garda 
Rujukan Digital) sebagai titik akses terhadap 
karya ilmiah dosen dan mahasiswa 
Indonesia atau portal lain yang ditetapkan 
oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
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Sekian 
dan 

Terima Kasih
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