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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. 



PERMENDIKNAS NO. 17 TAHUN 

2010 
Plagiat meliputi tetapi tidak terbatas pada:  

 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; 

 Mengacu dan/atau mengutip secara acak 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;  

 Menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa 

menyatakan sumber secara memadai;  

 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;  

 Menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan 

oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara 

memadai.  



PLAGIARISME 

• Menyajikan pemikiran atau 

gagasan orisinal orang lain 

sebagai milik Anda 

• Menggunakan kata-kata persis 

orang lain tanpa kutipan yang 

tepat / kurang memadai 



Permasalahan Pengelolaan Karya Ilmiah 



Surat Edaran Dikti No 1864/E4/2015 tanggal 15 Oktober 2015 perihal PAK Dosen (harus dapat 

ditelusur secara online) 

UNGGAH KARYA ILMIAH PADA 

REPOSITORI INSTITUSI 



Surat Edaran Kopertis VII No. 0175/K7/PT/2017 tanggal 24 Januari 2017 perihal Usulan Angka Kredit 

UNGGAH SCAN  

HASIL REVIEW TIM PAK 



APLIKASI ANTI 

PLAGIARISME 

• ITHENTICATE 

• TURNITIN 

• PLAGSCAN 

• UNICHECK 

• GRAMMARLY 

• VIPER 

• PLAGTRACKER 

• PLAGIARISM DETECTOR 

• DLL 



https://www.turnitin.com/ 



TURNITIN 



TURNITIN 



TURNITIN 



TURNITIN 

Isikan Nama Dosen 

Isikan Nama Dosen tanpa spasi 

Isikan Subject Area 

Pilihan Strata 



TURNITIN 



TURNITIN 



TURNITIN 

Membuat Folde untuk pengecekan 



TURNITIN 

Setting Pengecekkan 

Isikan untuk Folder 

pengecekan 



TURNITIN 

Pilih no repository 



TURNITIN 



TURNITIN 



TURNITIN 

Prosentase 

hasil kemiripan  

Sumber online 

kemiripan  

Unduh hasil 

pengecekan 

kemiripan 



HASIL UNDUH CEK TURNITIN 
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