


 

 

PERATURAN 

REKTOR IIK BHAKTI WIYATA 

No. 87A/IIK-BW/KEP/R/X/2017 

TENTANG PEDOMAN PLAGIASI  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

REKTOR IIK BHAKTI WIYATA  

 

Menimbang :  Bahwa dalam rangka mewujudkan iklim kerja yang kondusif, tertib, dan terarah, 

maka perlu disusun Peraturan Rektor tentang Pedoman Plagiasi di IIK Bhakti 

Wiyata    

Mengingat :  

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, 

dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen 

4. Keputusan Yayasan Bhakti Wiyata Peraturan Yayasan No. 081/K.3/YBW/IV/2017 tentang 

Penetapan Statuta Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri 

5. Peraturan Menteri RISTEKDIKTI nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan 

Tinggi 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : Surat Peraturan Rektor Tentang Pedoman Plagiasi 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Rektor Ini Yang Dimaksud Dengan : 

1. Yayasan adalah Yayasan Bhakti Wiyata  

2. Institusi adalah Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri yang menyelenggarakan 

Pendidikan Tinggi 

3. Plagiasi adalah penjiplakan yang melanggar hak cipta, yaitu hak seseorang atas hasil 

penemuannya yang dilindungi oleh undang-undang. Plagiasi adalah tindak pengambilan, 

pencurian pendapat, ide, pemikiran, kata, kalimat, karangan orang lain, dengan menjadikan 

sebagai milik sendiri.  

4. Civitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri dari dosen dan mahasiswa 

dilingkungan IIK Bhakti Wiyata  

5. Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalarn rnemperoleh 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. 



 

 

6. Plagiator adalah orang perseorangan atau kelompok orang pelaku plagiat, masing-masing 

bertindak untuk diri sendiri, untuk kelompok atau untuk dan atas nama suatu badan. 

7. Dosen Adalah Pegawai IIK Bhakti Wiyata  Yang Bertugas Sebagai Pendidik Professional 

Dan Ilmuwan Berkewajiban Mentransformasikan, Mengembangkan Dan Menyebarluaskan 

Ilmu Pengetahuan, Tehnologi, Seni, Melalui Pendidikan, Plagiasi, Dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat Dan Telah Memenuhi Syarat-Syarat Minimal Menjadi Dosen. 

8. Dosen ber NIDN adalah dosen yang mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional 

9. Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PP2M) adalah pusat yang mengemban tugas 

mengatur kegiatan Plagiasi dan pengabdian kepada masyarakat di Institut. 

10. Tim Penilai (Reviewer) Internal adalah sekelompok dosen yang mempunyai syarat khusus 

dan ditunjuk oleh PP2M dengan persetujuan Rektor untuk melakukan tugas menyeleksi 

proposal, melakukan pemantauan Plagiasi, dan serangkaian kegiatan Plagiasi lainnya 

11. Sanksi adalah akibat yang dikasih untuk orang yang melakukan plagiasi 

 

Pasal 2 

(1) Peraturan Rektor tentang Pedoman Plagiasi, meliputi : 

a. Pendahuluan     

b. Landasan Hukum         

c. Pengelolaan Plagiasi    

(2) Uraian tentang Pedoman Plagiasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam 

lapiran peraturan ini, yang merupakan bagian tidak terpisah dari peraturan ini 

(3) Penyimpangan pelaksanaan peraturan ini sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya dapat 

dilakukan dengan persetujuan tertulis rektor. 

 

Pasal 3 

(1) Apabila terdapat kekeliruan dalam peraturan ini dikemudian hari akan diadakan perubahan 

atau perbaikan sebagamana mestinya 

(2) Peraturan ini berlaku mulai tanggal 17 Oktober 2017 

(3)  

 

 Ditetapkan di Kediri 

 Pada tanggal 17 Oktober 2017 

 

 

 

      Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri 

Prof. Muhammad Zainudin, Apt  
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KATA PENGANTAR 

 

Pedoman Plagiasi sebagai optimalisasi penulisan karya tulis ilmiah pada Institut Ilmu 

Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri merupakan buku yang memuat masalah-masalah pokok yang 

perlu dipahami oleh setiap program studi tentang pemanfaatan sumber sebagai acuan dan 

menulis tulisan yang merupakan karya asli di Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri 

Pembahasan dalam buku ini dititikberatkan pada penulisan karya tulis ilmiah yang bersifat asli 

dan bagaimana mengutip informasi yang akan dimasukan kedalam tulisan ilmiah. 

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu memberi 

saran dan dorongan sehingga penyusunan buku panduan keuangan ini dapat terlaksana kepada: 

1. Dr. Bambang Harsono Suhartono, MBA selaku pelindung Yayasan Bhakti Wiyata Kediri 

2. EC. Lianawati Tjokrohartono, MBA selaku ketua Yayasan Bhakti Wiyata Kediri  

3. Prof Muhammad Zainudin, Apt selaku Rektor Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata 

Kediri 

4. Denny Arie Wiyanto, SE, selaku Manager Accounting Finance dan Tax Yayasan Bhakti 

Wiyata Kediri 

5. Tim Reviewer yang telah banyak memberi masukan dan saran 

6. Seluruh tim efektif di Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata kediri 

7. Semua pihak yang banyak membantu dalam penyelesaian Pedoman Plagiasi ini 

 

Penulis menyadari bahwa Buku Pedoman Plagiasi ini masih jauh dari kesempurnaan karena 

keterbatasan penulis, oleh karena itu kritik dan saran bersifat membangun dari pembaca sangat 

penulis harapkan demi penyempurnaan buku pedoman ini dimasa mendatang. Semoga buku ini 

dapat memberi manfaat kepada para pembaca. Terima kasih 

 

Kediri, 1 November  2017 

Ketua Tim Penyusun, 

 

Lia Agustina M.S., Apt. 

Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian 

Masyarakat 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Saat ini mulai muncul beberapa kasus plagiarisme yang menjadi keprihatinan kita 

semua. Perlu adanya pemahaman bersama terkait plagiarisme, untuk menghindarkan diri 

dari praktik‐praktik tersebut. Menghormati, mengakui dan memberikan penghargaan atas 

karya orang lain menjadi satu keharusan dalam memproduksi karya tulis. Perguruan Tinggi 

memiliki tanggungjawab yang besar untuk memberikan edukasi dan sosialisasi terkait 

dengan pencegahan tindakan plagiarisme. Perkembangan teknologi masa kini pun tentunya 

dipengaruhi oleh apa yang pernah ditemukan oleh penemu teknologi terdahulu. Namun 

demikian, nilai-nilai ilmiah seperti jujur, teliti, cermat serta menghargai pendapat orang lain 

harus tetap dijunjung tinggi. Dengan demikian, sudah semestinya pendapat orang lain yang 

dijadikan acuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi diberikan 

penghargaan dengan cara menyebutkan sumbernya secara tepat dan jelas sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. Jika hal tersebut tidak dilakukan maka bisa dikategorikan sebagai 

tindakan plagiasi. 

Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri merumuskan sebuah pedoman plagiasi 

guna memberikan informasi kepada mahasiswa dan dosen ruang lingkup plagiasi, 

mekanisme pencegahan plagiasi serta konsekuansi yang harus diterima jika melakukan 

tindakan plagiasi. 

B. Dasar Hukum 

Penyusunan pedoman plagiasi ini berlandaskan aturan hukum yang berlaku, yakni: 

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4301); 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4586); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5336); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan 

Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500); 

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang 

Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. 
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C. Maksud dan Tujuan 

Pedoman Plagiasi ini buat dengan maksud dan tujuan memberikan informasi yang tepat 

kepada civitas akademik IIK tentang ruang lingkup plagiasi, mekanisme pencegahan 

plagiasi, konsekuensi yang harus diterima jika melakukan tindakan plagiasi dan membantu 

mempermudah civitas academica Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri dalam 

menyusun karya ilmiah yang bebas plagiasi serta meningkatkan kualitas karya ilmiah yang 

dihasilkan mahasiswa dan dosen. 
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BAB II 

RUANG LINGKUP PLAGIASI 

 

A. Pengertian Plagiasi 

Plagiarisme, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ialah penjiplakan yang 

melanggar hak cipta, yaitu hak seseorang atas hasil penemuannya yang dilindungi oleh 

undang-undang. Plagiasi adalah tindak pengambilan, pencurian pendapat, ide, pemikiran, 

kata, kalimat, karangan orang lain, dengan menjadikan sebagai milik sendiri. Plagiarisme 

didefinisikan dalam buku “Kode Etika Peneliti” (MPR LIPI, 2007) sebagai mengambil alih 

gagasan, atau kata-kata tertulis dari seseorang, tanpa pengakuan pengambilalihan dan 

dengan niat menjadikannya sebagai bagian dari karya keilmuan yang mengambil. 

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 

Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Plagiat Di Perguruan Tinggi, 

“Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalarn rnemperoleh 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”. Sedangkan Menurut 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 

Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Plagiat Di Perguruan Tinggi, “Plagiator adalah 

orang perseorangan atau kelompok orang pelaku plagiat, masing-masing bertindak untuk 

diri sendiri, untuk kelompok atau untuk dan atas nama suatu badan”. 

 

B. Penggolongan Plagiasi 

Penggolongan plagiarisme dilihat dari berbagai sudut pandang menurut Sastroasmoro 

(2007) 

a. Jenis plagiarisme berdasarkan aspek yang dicuri 

·     Plagiarisme ide: Mengambil ide yang sudah ada tanpa menyebut sumber dengan jelas. 

·     Plagiarisme isi (data penelitian): Mengambil data penelitian orang lain. 

·     Plagiarisme kata, kalimat, paragraph 

·     Plagiarisme total 

 

b. Klasifikasi berdasarkan sengaja atau tidaknya plagiarisme 

·         Plagiarisme yang disengaja 

·         Plagiarisme yang tidak disengaja 

Menggunakan ide, kata, frase, kalimat, atau paragraf orang lain tanpa menyebut sumber, 

baik disengaja atau pun tidak disengaja karena ketidaktahuan. 

c. Klafisikasi berdasarkan proporsi atau persentasi kata, kalimat, paragraf yang dibajak 

·         Plagiarisme ringan : < 30 % 

·         Plagiarisme sedang : 30-70% 

·         Plagiarisme berat atau total : >70% 
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d. Berdasarkan pada pola plagiarisme 

·        Plagiarisme kata demi kata (word for word plagiarizing): mengambil sebagian kecil 

(kalimat) dapat satu paragraf, atau bahkan seluruh makalah tanpa digubah menurut 

aturan penulisan dan tidak menyebutkan sumber. 

·      Plagiarisme mosaik: Menyalin dengan menyisipkan kata, frase atau kalimat dari 

penulis lain lalu menyambungkannya secara acak. Selain itu masih dikenal pula 

istilah autoplagiarism atau self-plagiarism (vide infra), yaitu memakai karya 

sendiri secara identik tanpa melampirkan sumber karya aslinya. 

 

C. Mengapa Plagiasi Terjadi 

Plagiasi merupakan tindakan yang sering terjadi kaarena beberapa alasan, menurut 

berbagai referensi dan pedoman  pencegahan, penanggulangan dan pemberian sanksi 

terhadap tindak plagiat di berbagai Universitas, maka disimpulkan bahwa tindakan plagiasi 

terjadi karena beberapa faktor berikut: 

1. Faktor internal dari dalam diri sendiri meliputi: 

a. Budaya yang sudah tertanam dalam jangka waktu yang lama 

b. Kebiasaan 

c. Kurangnya mencari referensi 

d.  Malas 

e.  kurangnya pemahaman akan membuat kutipan 

f. Menejmen waktu yang buruk 

g. Bertujuan untuk mendapatan nilai yang tinggi 

h. Tidak memahami aturan 

i. Ingin mencari jalan pintas agar mendapatkan nilai yang tinggi. 

2. Faktor ekternal yang dating dari lingkungan meliputi: 

a. Tersedianya fasilitas yang mendukung 

b. Kurangnya saksi bagi plagiator 

c. Plagiasi dianggap lumrah bagi sebagian orang 

d. Kurangnya perhatian guru atau dosen tentang plagiasi 

e. Banyaknya tugas yang didapatkan mahasiswa. 
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BAB III 

PENCEGAHAN PLAGIASI 

 

Pimpinan Perguruan Tinggi berdasarkan Bab IV, Pasal 6 ayat 1-3 Permendiknas No. 17 Tahun 

2010), harus : 

(1) Mengawasi pelaksanaan kode etik mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga 

kependidikan yang ditetapkan oleh senat Perguruan Tinggi yang berisi kaidah 

pencegahan dan penanggulangan plagiat ayat (1) 

(2) Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan gaya selingkung untuk setiap bidang 

ilmu, teknologi dan seni yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi ayat (2) 

(3) Secara berkala mendeseminasikan kode etik mahasiswa/dosen /peneliti /tenaga 

kependidikan dan gaya selingkung yang sesuai agar tercipta budaya anti plagiat 

ayat (3). 

Selain itu, aturan pencegaan plagiasi juga disajikan dalam Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 7: 

1. Karya mahasiswa (skripsi, tesis dan disertasi) dilampiri dengan surat pernyataan bermeterai, 

yang menyatakan bahwa karya ilmiah tersebut tidak mengandung unsur plagiat. 

2. Pimpinan Perguruan Tinggi berkewajiban mengunggah semua karya ilmiah yang dihasilkan 

di lingkungan perguruan tingginya, seperti portal Garuda atau portal lain yang ditetapkan 

oleh Direktorat Pendidikan Tinggi. 

3. Sosialisasi terkait dengan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 kepada seluruh masyarakat akademis. 

 

Selain  cara-cara yang ditulis di atas, Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri dalam 

pencegahan terjadinya plagiasi pada kalangan akademisi dilakukan dengan mengecek tulisan-

tulisan yang masuk melalui software secara online yakni: plagrame 

(https://www.plagramme.com/). Plagramme merupakan softwere yang dikembangkan untuk 

mengecek tingkat plagiasi yang dicocokan dari berbagai dokumen. 

 

 

 

A. Langkah-langkah Penggunaan Plagramme 

1. Membuka laman https://www.plagramme.com/ 

https://www.plagramme.com/
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2. Pilihlah Singup atau Login jika sudah memiliki akun sebelumnya. Jika belum, maka pilihlah singup 
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3. Setelah klik singup maka isikan form berikut 
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4. Impor file dalam bentuk word untuk mengecek plagiasi seperti gambar berikut 
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BAB IV 

SANKSI PLAGIASI 

A. Sanksi 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI no. 17 Tahun 2010 tentang SANKSI bagi pelaku 

plagiat tertulis pada Pasal 12. 

1. Sanksi bagi Mahasiswa yang terbukti melakukan plagiat sebagaimana dimaksudkan dalam 

Pasal 10 ayat (4), secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat 

terdiri atas: 

a. Teguran 

b. Peringatan tertulis 

c. Penundaan pemberian sebagai hak mahasiswa 

d. Pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa. 

e. Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa 

f. Pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa atau; 

g. Pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program. 

2. Sanksi bagi dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang terbukti melakukan plagiat 

sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 11 ayat (6), secara berurutan dari yang paling ringan 

sampai dengan yang paling berat, terdiri atas: 

a. Teguran 

b. Peringatan tertulis 

c. Penundaan pemberian hak dosen/peneliti/tenaga kependidikan. 

d. Penurunan pangkat dan jabatan akademik/fungsional 

e. Pencabutan hak untuk diusulkan sebagai guru besar/profesor/ahli peneliti utama bagi 

yang memenuhi syarat. 

f. Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai dosen/peneliti/tenaga kependidikan. 

g. Pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai dosen/peneliti/tenaga 

kependidikan. 

h. Pembatalan ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi yang bersangkutan. 

3. Apabila dosen/peneliti/tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, 

huruf g, dan huruf h menyandang sebutan guru besar/profesor/ahli peneliti utama, maka 

dosen/ peneliti/tenaga kependidikan tersebut dijatuhi sanksi tambahan berupa pemberhentian 

dari jabatan guru besar/profesor/ahli peneliti utama oleh Menteri atau pejabat yang 

berwenang atas usul perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau atas usul 

perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat melalui Koordinator Perguruan 

Tinggi Swasta. 

4. Menteri atau pejabat yang berwenang dapat menolak usul untuk mengangkat kembali 

dosen/peneliti /tenaga kependidikan dalam jabatan guru besar/profesor/ahli peneliti utama 

atas usul perguruan tinggi lain, apabila dosen/peneliti /tenaga kependidikan tersebut pernah 

dijatuhi sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f atau huruf g serta dijatuhi sanksi 

tambahan berupa pemberhentian dari jabatan  jabatan guru besar/profesor/ahli peneliti 

utama. 
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5. Dalam hal pemimpin perguruan tinggi tidak menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), ayat (2). dan ayat (3), Menteri dapat menjatuhkan sanksi kepada plagiator dan 

kepada pemimpin perguruan tinggi yang tidak menjatuhkan sanksi kepada plagiator. 

6. Sanksi kepada pemimpin perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa: 

a. Teguran 

b. Peringatan tertulis 

c. Pernyataan Pemerintah bahwa yang bersangkutan tidak berwenang melakukan tindakan 

hukum dalam bidang akademik. 

7. Sanksi plagiasi yang ditetapkan di IIK 

a. Teguran 

b. Peringatan tertulis 

c. Pencabutan hak bagi dosen/mahasiswa selama kurun waktu tertentu 

d. Sanksi lain yang ditetapkan berdasarkan kasus plagiat yang dilakukan. 
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