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Adalah kegiatan atau tindakan penjiplakan atau
pengambilan karangan, pendapat orang lain 
untuk dijadikan seolah olah milik sendiri.  

Plagiat dapat dikatan sebagai tindak pidana
karena mengambil hak cipta milik orang lain.

Setiap karangan yg asli dianggap sebagai hak
milik si pengarang dan tidak boleh di cetak ulang
tanpa izin yang mempunyai hak atau penerbit
karangan tersebut

Plagiarisme



Ruang Lingkup
Plagiarisme adalah tindakan tidak baik, maka kita
cari tahu ruang lingkup plagiarisme.

❑ Menggunakan fakta (data, informasi) milik
orang lain tanpa menyebutkan identitas
sumbernya.

❑ Mengutip kata-kata atau kalimat orang lain 
tanpa menggunakan tanda kutip dan tanpa
menyebutkan identitas sumbernya.

❑ Menggunakan gagasan, pandangan atau teori
orang lain tanpa menyebutkan identitas
sumbernya.



❑Mengakui tulisan orang lain sebagai
tulisan sendiri.

❑Melakukan parafrase (mengubah kalimat
orang lain ke dalam susunan kalimat
sendiri tanpa mengubah idenya) tanpa
menyebutkan identitas sumbernya.

❑Menyerahkan suatu karya ilmiah yang 
dihasilkan dan /atau telah dipublikasikan
oleh pihak lain seolah-olah sebagai karya
sendiri.



Dikutip dari lib.ugm.ac.id menurut Soelistya (2011) 
ada beberapa jenis plagiarisme adalah:

Plagiarisme Kata (Word for word Plagiarism)
Penulis menggunakan kata-kata penulis lain 
(persis) tanpa menyebutkan sumbernya.

Plagiarisme Sumber (Plagiarism of Source)
Penulis menggunakan gagasan orang lain tanpa
memberikan pengakuan yang cukup (tanpa
menyebutkan sumbernya secara jelas).

Tipe-tipe Plagiarisme



Plagiarisme Kepengarangan (Plagiarism of 
Authorship)
Penulis mengakui sebagai pengarang karya
tulis karya orang lain.

Self Plagiarism
Termasuk dalam tipe ini adalah penulis
mempublikasikan satu artikel pada lebih dari
satu redaksi publikasi. Dan mendaur ulang
karya tulis/ karya ilmiah.



❑ Sertakan sitasi

❑ Catat berbagai sumber daftar pustaka sejak
awal

❑ Lakukan parafrase

❑ Lakukan interpretasi

❑ Gunakan aplikasi antiplagiarisme

Cara Mencegah Terjadinya Plagiarisme



Dalam Laman lib.Ugm.ac.id : bahwa lulusan
yang karya ilmiah yg digunakan untuk
mendapatlkan gelar akademik, profesi, atau
vokasi, sebagaimana di maksud pada pasal 25 
ayat 2 terbukti merupakan hasil jiplakan maka
akan dipidana penjara paling lama dua
tahun dan atau piana denda paling byk Rp 
200.000.000,- (dua ratus juta rupiah}

Sanksi



Permen No 17 Tahun 2010 telah mengatur sanksi
bagi plagiat :

❑ Teguran

❑ Peringatan tertulis

❑ Penundaan Sebagian hak mahasiswa

❑ Pembatalan nilai

❑ Pemberhentian tidak dengan hormat dari status 
sebagai mahasiswa

❑ Pembatalan ijazah apabila telah lulus dari proses 
pendidikan

Sanksi



Anti Korupsi



• Istilah korupsi berasal dari

bahasa latin “corrumpere”, 

“corruptio” atau “corruptus”

• Dari bahasa latin tersebut

kemudian diadopsi oleh 

beberapa bangsa di dunia

• Beberapa bangsa di dunia 

memiliki istilah tersendiri

mengenai korupsi

Korupsi secara Etimologi



• Korup = busuk, palsu, suap
(kamus besar bahasa indonesia, 

1991)

• Korup = suka menerima uang 
sogok, menyelewengkan

uang/barang milik perusahaan

atau negara, menerima uang 

dengan menggunakan jabatan

untuk kepentingan pribadi

(kamus hukum, 2002)

• Korup = kebejatan, 
ketidakjujuran, tidak bermoral, 

penyimpangan dari kesucian

(the lexicon webster dictionary, 

1978)

Beberapa terminologi korupsi



Pengantar

❑Korupsi disebabkan karena adanya kebutuhan (by need), 
karena adanya kesempatan (by chance), karena ketamakan
(by greed), dan yang terakhir dan paling sulit ditangani yakni
karena sistem yang korup (by system).

❑Pemahaman sikap dan  gaya hidup, agar menghindari
perilaku materialistik dan konsumtif. Perilaku materialistik
dan konsumtif apabila tidak diimbangi dengan pendapatan
akan mendorong seseorang untuk berperilaku korup. 

❑Mahasiswa untuk percaya bahwa ‘hidup sederhana dan 
bersahaja’ lebih baik, mengingat masih banyak sekali
masyarakat di sekitar kita yang hidup berkekurangan.

❑Pemujaan berlebihan terhadap materi berpotensi menjadi
salah  satu faktor penyebab korupsi atau perilaku korup. 



Pengantar

❑ Pemahaman terhadap gaya hidup, sifat dan  sikap yang  
tamak perlu dibarengi dengan pemahaman kondisi lain 
yang menjadi faktor penyebab korupsi.

❑ Kondisi tersebut adalah kondisi eksternal yaitu birokrasi,  
kondisi sosial-kultural, kondisi ekonomi,  kondisi politik dan 
juga  pemahaman terhadap kondisi penegakan hukum di 
Indonesia.   

❑ Perilaku korup bila dipandang dari sisi internal lebih
disebabkan oleh  sifat dan sikap individu dalam memenuhi
kebutuhan hidupnya.    Namun di sisi lain ada kondisi-kondisi
eksternal yang dapat menjadi pemicu korupsi.  

❑ Bahwa korupsi bisa terjadi karena lemahnya disiplin
pemerintah atau para penyelenggara negara  dalam
mengendalikan kekuasaan negara.



Dampak Korupsi kelanjutan
bangsa meliputi :

❑ Dampak Ekonomi.

❑ Dampak Sosial dan Kemiskinan Masyarakat.

❑ Dampak Birokrasi Pemerintahan.

❑ Dampak terhadap Politik dan Birokrasi.

❑ Dampak terhadap Penegakan Hukum.

❑ Dampak terhadap Pertahanan dan Keamanan.

❑ Dampak terhadap Kerusakan Lingkungan.



2. Perilaku koruptif

 Pemahaman :

❑ Sikap

❑ Tindakan

❑ Pengetahuan

 Perilaku koruftif

 Segala hal yang berkaitan dengan sikap, 

Tindakan dan pengetahuan seseorang atau

sekelompok orang yang menjebakkan dirinya

pada perbuatan korupsi



.❑ Faktor-factor yang berpengaruh terhadap
perilaku koruftif :

❖ Lingkungan keluarga

❖ Lingkungan sekolah

❖ Lingkungan masyarakat

❑ Perilaku koruftif yang sering kita lihat dan di 
anggap wajar

❖ Pelanggaran lalu lintas

❖ Suap menyuap untuk pelanggaran izin

❖ Peraturan yg di buat buat

❖ Memberikan tip kepala apparat pelayanan
public

❖ Kebiasaan telat



3. Bentuk bentuk korupsi



Bagaimana menghadapi korupsi

Mengubah Cara Berpikir!

❑ Korupsi bukan budaya.

❑ Memahami untuk membasmi.

❑ Meyakini sebagai kejahatan luar 

biasa.



Pesan untuk mahasiswa

Sebuah semboyan hidup yang 

bagus kita kita pegang kuat kuat

Jauhkan hidup kita dari

keserakahan dan ketamakan

karena keserahan adalah cikal

bakal dari perilaku korupsi
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