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Introduction to Plagiarsm

Menghormati, mengakui dan 
memberikan penghargaan atas
karya orang lain menjadi satu
keharusan dalam memproduksi
karya tulis

2.

Melindungi hak kekayaan
intelektual merupakan tujuan
dari pencegahaan plagiarisme

5.
Tindakan mencuri gagasan atau hasil 
pemikiran dan tulisan orang lain yang 
digunakan dalam tulisan seakan-akan 
gagasan atau tulisan orang lain tersebut 
ialah gagasan atau tulisan sendiri, sehingga 
merugikan orang lain adalah Definisi
Plagiarisme dalam Penulisan

4. 

Plagiarisme merupakan isu sensitif
dalam dunia akademik, karena
menyangkut etik. Oleh sebab itu
perlu kehati-hatian

3.

Ilmu pengetahuan dikembangkan
berdasarkan pada ilmu pengetahuan
yang sudah ada sebelumnya.

1.



Peraturan Menteri Pendidikan RI 
No. 17 Tahun 2010

Plagiat adalah perbuatan 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
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LAW and Policies

UU No. 20 Tahun 2003 
Pasal 7 

Peraturan Menteri 
Pendidikan RI No. 17 
Tahun 2010
UU No. 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta

Undang – undang dan Peraturan
Pemerintah yang Mengatur tentang
Plagiarisme : 

UU No. 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta



Sanksi Plagiarism
Pasal 70 
UU No. 20 Tahun 2003

"Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk
mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terbukti
merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling 
lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)."



Sanksi : Permen Diknas No. 17 Tahun 2010
Teguran
Memberikan teguran kepada mahasiswa
yang bersangkutan

Peringatan Tertulis
Memberikan peringatan tertulis dan Penundaan
pemberian hak sebagai mahasiswa

Pembatalan Nilai
Melakukan pembatalan pemberian nilai

Pemberhentian Status Sebagai Mahasiswa
Melakukan pemberhentian kepada mahasiswa
yang bersangkutan baik secara terhormat
maupaun tidak tidak terhormat

Pembatalan Ijazah dan Pencabutan Gelar
Melakukan pembatalan ijazah dan pencabutan
gelar apabila telah lulus proses pendidikan



Tipe Plagiarisme
Plagiarsime Kata demi Kata
Penulis menggunakan kata-kata penulis lain 
(persis) tanpa menyebutkan sumbernya

Plagiarisme atas Sumber
Penulis menggunakan gagasan orang lain tanpa memberikan
pengakuan yang cukup (tanpa menyebutkan sumbernya
secara jelas)

Plagiarisme atas Kepengarangan
Penulis mengakui sebagai pengarang karya tulis
karya orang lain

Self Plagiarisme
Penulis mempublikasikan satu artikel pada lebih
dari satu redaksi publikasi. Dan mendaur ulang
karya tulis/ karya ilmiah tanpa adanya
pengembangan dari penelitiannya terdahulu



Mengapa Plagiarism Terjadi ?
Waktu yang Terbatas

Kurangnya Pemahaman

Rendahnya Minat Baca

Terbatasanya waktu untuk menyelesaikan sebuah karya
ilmiah yang menjadi tanggung jawabanya sehingga terdorong
untuk melakukan copy/paste karya orang lain

Rendahnya minat baca dan minat melakukan analisis
terhadap sumber referensi yang dimiliki

Kurangnya pemahaman kapan dan bagaiman harus
melakukan kutipan

Kurangnya perhatian dari Institusi terhadap bahaya
Plagiarism
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04Kurangnya Perhatian



Cara menghindari Plagiarism

Menuliskan daftar pustaka, atas karya
yang dirujuk, dengan baik dan benar. 
Yang dimaksud adalah sesuai
panduan yang ditetapkan masing-
masing institusi dalam penulisan
daftar pustaka.

3.

Menggunakan aplikasi anti plagiat untuk
membandingkan karya ilmiah kita dengan
milik orang lain berdasarkan minimal 
indeks persentasi kesamaan yang telah
disepakati

5.

Mengungah karya ilmiah (Jurnal) pada 
repository jurnal milik kampus atau
repository lain yang ditetapkan oleh 
perguruan tinggi

4. 

Menuliskan daftar pustaka, atas
karya yang dirujuk, dengan baik dan 
benar. Yang dimaksud adalah
sesuai panduan yang ditetapkan
masing-masing institusi dalam
penulisan daftar pustaka.

2.
Menggunakan dua tanda kutip jika
mengambil langsung satu kalimat,
dengan menyebutkan sumbernya

1.



Alur Baru

1. 
Melakukan penulisan
TA/ SKRIPSI secara
mandiri dengan
berdasarkan buku
panduan akademik

2. 
Mebuat akun di 
www.Turnitin.com
menggunakan class ID 
dan enrolment key 
yang telah disediakan
untuk masing- masing
juruan

3.
Melakukan
upload file 
skripsi dalam
docx

4.
Jika hasil
Turnitin > 
30% maka
lakukan
revisi dan 
mengulangi
langkah
pada nomor
3

5.
Melakukan
bimbingan
TA/ SKRIPSI 
kepada
pembimbing
dengan
menyertakan
lampiran
hasil Turnitin

Membuat Akun

Hasil < = 30 %
Upload File TA/ 

SKRIPSI

Melakukan
Bimbingan

Melakukan
Penulisan

http://www.turnitin.com/


Education with Integrity

www.Turnitin.com
Create your STUDENT account using your 

Class ID and Enrollment Key

TUTORIAL
TURN-IT-IN



1. Akses ke Turnitin

Jika telah memiliki akun langsung
tekan tombol Login

Klik Create Account
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Masuk ke www.turnitin.com



2. Buat akun baru sebagai Student
1
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Klik pilihan Student
Daftarkan diri anda sebagai student di 
Turnitin.com



3. Melakukan penginputan data pengguna

Gunakan class id dan enrollement key 
sesuai dengan jurusan anda masing
masing.

Class ID dan Class Enrollment Key
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Melakukan Class ID, Enrollement
Key, dan penginputan data lainnya

SISTEM 
INFORMASI (S1)

KOMPUTER 
AKUNTANSI 
(D3)

MANAJEMEN 
INFORMATIKA 
(D3)

Class ID Class ID Class ID

21690483 21690786 21690784
Enrollment Key Enrollment Key Enrollment Key

12345 12345 12345



4. Halaman Turnitin

Tekan tombol submit untuk masuk ke
menu upload TA/SKRIPSI

Klik tombol Submit
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Periksa Kelas
Lakukan pemeriksaan kelas terlebih
dahulu apakah anda login telah sesuai
dengan prodi anda masing - masing

Contoh kelas
jika login pada 
prodi sistem
informasi

*) kelas Revision I digunakan untuk
mengupload file TA/ SKRIPSI setelah
direvisi



5. Upload file (*.doc; *.docx)

Pilih fileTA/ SKRIPSI dengan tipe
document word (*.doc atau *.docx) 
yang ada di komputer anda

Pilih file yang ada di Komputer
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Single File Upload
Pastikan pilihan untuk submit file ada
di Single File Upload. Jika bukan, anda
dapat merubah dengan menekan
tombol panah biru kecil yang ada
disamping

Silahkan tunggu sampai Turnitin 
berhasil membaca file anda, setelah
itu tekan tombol Upload. Tombol
upload terletak pada bagian bawah

Tekan tombol Upload
3



6. Confirm & Return To Assigment List

Setelah anda menekan tombol
Confirm, selanjutnya tekan tombol
Return to Assigment List

Return to Assigment List
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Tekan tombol Confirm
Apabila file yang upload sudah terbaca
oleh Turnitin silahkan tekan tombol
confirm



7. Melihat hasil persentase Similarity 
1

Silahkan tekan tombol View untuk
melihat hasil detail similatiry.

Tekan tombol View
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Hasil Similarity
Persentase hasil similarity menunjukan
tingkat persentase kesamaan
penelitian yang anda buat dengan
sumber lain yang ada di databse
turnnitin. 

Untuk LULUS Turnitin nilai
persentase similarity harus
lebih kecil dari 30%

Apabila nilai Persentase hasil
similarity > dari 30% maka lakukan
revisi dan upload ke`mbali file skripsi
hasil revisi (lihat langkah 4) tapi pada 
pilihan Revision I



8. Lihat Hasil
1

Silahkan download file Current view 
dan Digital Receipt. Selanjutnya
dicetak dan dilampirkan pada bagian
Lampiran TA/SKRIPSI untuk proses 
validasi bimbingan dan validasi untuk
mendapatkan Penomoran Ijazah 
Nasional (PIN)

*) Halaman yg dicetak pada file current 
view hanya halaman yang berisi rekap
nilai similarity (2-3 halaman terkahir)

Download File

2

Koreksi dan Lakukan Upload Revisi
Apabila nilai persentase similarity 
anda > 30% maka anda koreksi/ganti
konteks kata – kata yang dberikan
tanda (highlight) kemudian lakukan
reupload lagi pada kelas Revision I. 

Hasil similarity > 
30%

Hasil temuan sumber
yang mengandung
kata” yang sama
dengan tulisan anda

Jika hasil sudah < 30% Silahkan
download hasil ini dan cetak
lembaran terkahir yg berisi hasil
similarity untuk dibawa pada saat
bimbingan dan wajib dilampirkan
sebagai lampiran pada TA/SKRIPSI 

Highlight hasil
temuan yang harus
direvisi



T I P S
T U R N I T I N
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Kurangi penggunaaan copy dan paste karena
Turnitin menggunakan algortima pencarian kata 
per kata 

Hindari Copy & Paste

Cantukam sumber (sitasi/citation) yang jelas
dari mana memperoleh kalimat yang anda
masukan ke penelitian anda

Mencatumkan Sumber (Citation)

Teknik parafrase adalah istilah linguistik yang 
berarti pengungkapan kembali suatu konsep
dengan cara lain dalam bahasa yang sama, 
namun tanpa mengubah maknanya.

Gunakan Teknik Parafrase

Dokumen legal yg dimaksud yaitu UU, Peraturan daerah, 
Perturan pemerintah yang tidak dapat diubah maknanya

Kurangi Penggunaan Sumber dari Dokumen Legal



Simple Portfolio 
Presentation

Silahkan
Bertanya ?? 
Tanya Mengapa ???

Terima Kasih
iad ifriandi


