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Short Curriculum Vitae
EDUCATIONAL BACKGROUND 

• 2007 - 2011 : Sarjana Komputer (S.Kom) - Teknik Informatika, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia


• 2013 - 2015 : Master of Engineering (M.Eng.) - Teknik Elektro dan Teknologi Informasi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia


PROFESSIONAL EXPERIENCE 

• 2016 – now : Dosen Teknik Informatika, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Indonesia.


• 2019 – now : Managing Editor of Signal and Image Processing Letters (SIMPLE).


• 2019 – now : Managing Editor of Mobile and Forensics (MF).


• 2018 – now : Editor of Bulletin of Social Informatics Theory and Application (BUSINTA).


• 2016 – now : Editor of International Journal of Advances in Intelligent Informatics (IJAIN).


• 2016 – now : Editor of Jurnal Ilmiah Teknik Elektro Komputer dan Informatika (JITEKI).


KARYA ILMIAH 

• 5 artikel ilmiah pada Jurnal Internasional, 9 artikel Ilmiah pada Jurnal Nasional Terakreditasi, 6 artikel ilmiah pada Jurnal Internasional 
Bereputasi, dan 3 artikel ilmiah pada Prosiding Nasional


• 2 artikel ilmiah “in Press” pada Jurnal Internasional Bereputasi Q1 dan 2 artikel ilmiah “in Press” pada Jurnal Internasional Bereputasi Q4



Saat ini mulai muncul beberapa kasus 
plagiarisme yang menjadi keprihatinan 

kita semua.

















Hal ini tentu saja perlu menjadi 
perhatian kita,



Menghormati, mengakui dan memberikan 
penghargaan atas karya orang lain menjadi 

satu keharusan dalam memproduksi karya tulis.



Kita ketahui bersama bahwa ilmu pengetahuan 
dikembangkan berdasarkan pada ilmu 

pengetahuan yang sudah ada sebelumnya.



Sehingga tidak perlu ragu-ragu bagi siapapun 
(masyarakat akademis) ketika menyusun artikel/
karya tulis ilmiah, menyebutkan sumber rujukan.



Produk Hukum tentang Plagiarisme

• Permendiknas no. 17 tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan 
plagiat di Perguruan Tinggi


• Surat Dirjen Dikti No. 1311/D/C/2010 tentang Pencegahan dan 
Penanggulangan Plagiat


• Surat Dirjen Dikti No. 190/D/T/2011 tentang Validasi Karya Ilmiah


• Surat Dirjen Dikti no. 3298/D/T/99 tentang Upaya pencegahan tindakan 
plagiat


• Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003



Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 70

“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 Plagiarisme
Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 mengatur sanksi bagi orang yang melakukan plagiat, 
khususnya yang terjadi di Lingkungan Akademik



Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 pasal 12

“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 sebagian hak mahasiswa,  
d. Pembatalan nilai satu atau beberapa matakuliah yang diperoleh mahasiswa,  
e. Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa,  
f. Pemberhentian tidak hormat  dari status sebagai mahasiswa, atau  
g. Pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program”

Sanksi Plagiarisme
Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 terkait sanksi bagi mahasiswa yang terbukti 
melakukan tindakan plagiat



Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 pasal 12

“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 secara hormat  dari status sebagai dosen/peneliti/tenaga kependidikan, 
g. Pemberhentian tidak dengan hormat  dari status sebagai dosen/peneliti/tenaga kependidikan, atau  
h. Pembatalan ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi yang bersangkutan”

Sanksi Plagiarisme
Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 terkait sanksi bagi dosen/peneliti/tenaga 
kependidikan yang terbukti melakukan tindakan plagiat



Apa itu PLAGIARISME?



Kamus Besar Bahasa Indonesia

“Plagiarisme (atau sering disebut plagiat) adalah 
penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat, 
dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya 
seolah karangan dan pendapat sendiri.”



Permendiknas 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 ”



Pelaku plagiat disebut sebagai 
PLAGIATOR. 



Why should you avoid 
plagiarism?



100%
PLAGIARISM IS AN ETHICAL ISSUE AND  

COMPROMISES YOUR INTEGRITY



Callonia, J. 2019. How To Avoid Plagiarism. Grammarly

“A writer who submits plagiarized work is 
committing theft with the hope of 
benefiting from that theft”



Callonia, J. 2019. How To Avoid Plagiarism. Grammarly

“Aside from losing the respect of your mentors 
and peers, it could cost you valuable 
professional referrals and future career 
advancement.”



Apa saja yang menjadi Ruang 
Lingkup Plagiarisme?



Ruang Lingkup Plagiarisme
http://lib.ugm.ac.id/

Berdasarkan beberapa definisi plagiarisme di atas, berikut ini diuraikan ruang lingkup plagiarisme:


• 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.


• Menggunakan fakta (data, informasi) milik 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.



Tipe-tipe Plagiarisme



Tipe Plagiarisme
Soelistyo (2011)

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


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


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


• Self Plagiarism - Penulis mendaur 
ulang karya tulis/ karya ilmiahnya 
sendiri. 



Mengapa Plagiarisme terjadi?



Alasan Terjadinya Plagiat

• Terbatasnya waktu untuk menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang menjadi 
beban tanggungjawabnya. Sehingga terdorong untuk copy-paste atas karya 
orang lain.


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


• Kurangnya pemahaman tentang kapan dan bagaimana harus melakukan 
kutipan.


• Kurangnya perhatian dari guru ataupun dosen terhadap persoalan 
plagiarisme.



Sudah banyak yang tahu, sudah banyak 
informasi yang tersedia. Kenapa masih 

saja terjadi Plagiat?



Mengapa Orang Masih Melakukan Plagiarisme? 
Tipe-tipe plagiator

• Don’t know : Tidak tahu bahwa plagiarisme adalah tindak kejahatan 
akademik.


• Don’t know how : Tahu bahwa plagiarisme adalah tindak ilegal, tapi tidak 
tahu bagaimana cara menghindarinya.


• Don’t care : Tahu bahwa plagiarisme adalah tindak ilegal, tapi tidak peduli 
(nyaman, cara gratis mendapat nilai dan menjadi sarjana)


• Manajemen waktu yang buruk.



Apapun alasannya… 
Melakukan tindakan plagiat, bukanlah 

satu pembenaran atas tindakan tersebut.



Bagaimana Menghindari 
Plagiarisme?



Jurus Jitu Menghindari Plagiarisme
Sutikno, T. 2015. Plagiarisme. Universitas Ahmad Dahlan

• Paraphrase: Ketika kita telah menemukan informasi yang sempurna untuk artikel ilmiah kita; baca dan gunakan kata-kata kita sendiri 
untuk menyatakan ulang informasi tersebut. Pastikan bahwa kita tidak menyalin kata demi kata lebih dari dua kata berturut-turut dari 
teks yang telah ditemukan. Jika kita menggunakan lebih dari dua kata bersama-sama, kita harus menggunakan tanda kutip.


• Cite: penyebutan referensi adalah salah satu cara yang efektif untuk menghindari plagiarisme. Citing is really that simple. Not citing 
properly dapat merupakan plagiarisme.


• Quoting: Ketika mengutip sebuah sumber, menggunakan kutipan yang persis sebagaimana adanya. Tetapi, seorang ilmuman harus 
mampu secara efektif memparafrase sebagian besar material. Mengutip harus dilakukan dengan benar untuk menghindari tuduhan 
plagiarisme.


• Citing Quotes: mengutip sebuah kutipan dapat berbeda dengan mengutip material yang diparafrasekan. Praktek ini biasanya 
menginformasikan nomor halaman, atau nomor paragrap dalam kasus konten web. (contoh di halaman berikutnya).


• Citing Our Own Material: Jika beberapa materi yang kita gunakan untuk artikel ilmiah kita digunakan oleh kita sendiri harus 
mengutip diri sendiri. Perlakukan teks sama seperti yang kita lakukan jika orang lain menulisnya. Ini mungkin terdengar aneh, tapi 
menggunakan bahan yang telah digunakan sebelumnya (tanpa merujuk) disebut self-plagiarisme, dan itu tidak bisa diterima.


• Referencing: Salah satu cara yang paling penting untuk menghindari plagiarisme adalah memasukkan halaman referensi atau 
halaman dari karya yang dikutip pada akhir artikel ilmiah kita. Informasi ini sangat spesifik dan termasuk penulis, tanggal publikasi, 
judul dan sumber.



Apa itu Paraphrase?



(http://writing.mit.edu/wcc/avoidingplagiarism)

“Mengungkapkan ide/gagasan orang lain dengan 
menggunakan kata-kata sendiri, tanpa merubah 
maksud atau makna ide/gagasan dengan tetap 
menyebutkan sumbernya.”



“In a paraphrase, your goal is to rewrite a statement into 
different words and with a different sentence structure 
without losing the original meaning of the text and while 
maintaining the same general length as the original. “



100%
TIDAK SAMA DENGAN PARAFRASE!!!

Penerjemahan literal dari bahasa lain (Translasi)



Cara mudah melakukan paraphrase
Knowles (2007) 

• Baca dan baca lagi bacaan asli hingga anda mengerti.


• Ganti sebanyak mungkin kata dari bacaan asli dengan sinonim yang cocok.


• Ganti bentuk tata bahasa (misal: kalimat pasif menjadi kalimat aktif).


• Jangan pernah menggunakan kata-kata yang sama dengan kata-kata pada 
bacaan asli, kecuali kata-kata yang tidak ada sinonim-nya (misal: unsur kimia, nama 
tempat, nama orang, penyakit, dll).


• Jangan buat urutan cerita yang sama dengan bacaan asli.


• Kelompokkan/gabungkan/susun ulang ide-ide dari bacaan asli tanpa mengubah 
makna.



Paraphrasing Properly
Example

Original From Lester, James D. Writing 
Research Papers. 2nd ed. (1976): 
46-47. 

Poor Paraphrase

“Students frequently overuse direct quotation in taking notes, 
and as a result they overuse quotations in the final paper. 
Probably only about 10% of your final manuscript should 

appear as directly quoted matter. Therefore, you should strive 
to limit the amount of exact transcribing of source materials 

while taking notes” (Lester 46) .

Students often use too many direct quotations when they 
take notes, resulting in too many of them in the final 

research paper. In fact, probably only about 10% of the 
final copy should consist of directly quoted material. So it 
is important to limit the amount of source material copied 

while taking notes (Lester 46). 



Paraphrasing Properly
Example

Original From Lester, James D. Writing 
Research Papers. 2nd ed. (1976): 
46-47. 

Poor Paraphrase

“Students frequently overuse direct quotation in taking notes, 
and as a result they overuse quotations in the final paper. 
Probably only about 10% of your final manuscript should 

appear as directly quoted matter. Therefore, you should strive 
to limit the amount of exact transcribing of source materials 

while taking notes” (Lester 46) .

In research papers students often quote excessively, 
failing to keep quoted material down to a desirable level. 
Since the problem usually originates during note taking, it 

is essential to minimize the material recorded verbatim 
(Lester 46). 



Paraphrasing Properly
Example

Original From Lester, James D. Writing 
Research Papers. 2nd ed. (1976): 
46-47. 

Good Paraphrase

“Students frequently overuse direct quotation in taking notes, 
and as a result they overuse quotations in the final paper. 
Probably only about 10% of your final manuscript should 

appear as directly quoted matter. Therefore, you should strive 
to limit the amount of exact transcribing of source materials 

while taking notes” (Lester 46) .

While taking notes, Limiting the amount of exact 
transcribing of source materials will help you to reduce 
your similarity within the papers. Generally, The use of 

direct quotations in the final paper is frequently way used 
by students. That is why the probability of using the 

quotations in only about 10% (Lester 46). 



ORIGINAL

PARAPRASHE-1



PARAPRASHE-2

PARAPRASHE-3



http://www.wikihow.com/Cite-a-Quote

Use in-text citations for quotes 
Example: Smith (2013) states that citing 
quotes can be challenging


Cite a publication with one author 
Example:

• The author remarks on the "difficulty of 

citing quotes," (Smith, 2002, p. 32) but 
does not go into depth.


• Smith (2002) mentions the "difficulty of 
citing quotes" (p. 32) but does not go 
into depth.


Citing Quotes



http://www.wikihow.com/Cite-a-Quote

Cite a book with multiple authors 
Example:

• These scholars agree that "quotes are 

useful" (Hu, Koller, and Shier, 2013, p. 75).

• Hu, Koller, and Shier agree that "quotes are 

useful" (p. 75).


Cite a publication with no known 
author: use the title of the publication 
followed by the date 
Example: In a study, it was determined that 
“the sky is in fact blue” (“Obvious 
Observations,” 2013).

Citing Quotes



http://www.wikihow.com/Cite-a-Quote

Cite a web page 
Example: Another study showed that 
“clouds are white” (“More Obvious 
Observations,” n.d., para. 7).


Cite personal 
communications or interviews 
The message affirmed that “the sky 
is in fact blue” (John Smith, email, 
August 23, 2013).

Citing Quotes



http://www.wikihow.com/Cite-a-Quote

Create a reference list 
• Book with one or more authors: 

Lastname, First Initials (year 
published). Title of Book. Location: 
Publisher.


• Book with no author: 
Title of Book. (Year). Location: 
Publisher.


• Web page: 
Lastname, First Initials (date of 
publication). Title of document. URL.


• If there is no date, write n.d. If there is 
no author, start with "Title. (date)

Citing Quotes



Quoting
Puspitasari, P. 2015. Plagiarisme. Universitas Negeri Malang.

Sumber yang anda baca 
“Indonesia memiliki banyak potensi energi terbarukan, seperti tenaga air (termasuk minihidro), 
panas bumi, biomasa, angin dan surya (matahari) yang bersih dan ramah lingkungan, tetapi 
pemanfaatannya belum optimal. Belum optimalnya pemanfaatan energi terbarukan disebabkan 
biaya pembangkitan pembangkit listrik energi terbarukan, seperti tenaga surya, tidak dapat 
bersaing dengan biaya pembangkitan pembangkit listrik berbahan bakar energi fosil (bahan bakar 
minyak, gas bumi, dan batubara).” (Irawan Rahardjo dan Ira Fitriana, 2008) 

Tulisan yang anda buat 
Walaupun memiliki berbagai potensi energi terbarukan untuk dikembangkan, Indonesia masih 
mengalami banyak hambatan dalam upaya menyediakan listrik yang cukup bagi masyarakat. Salah 
satu penyebab utama lambatnya pengembangan energi terbarukan di tanah air adalah karena 
biaya produksi listrik dari energi terbarukan “tidak dapat bersaing dengan biaya pembangkitan 
pembangkit listrik berbahan bakar energi fosil” (Irawan Rahardjo dan Ira Fitriana, 2008).

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiToMaziq3rAhWadn0KHRssA0YQFjALegQIAxAB&url=http://pasca.um.ac.id/wp-content/uploads/2016/06/Bahan-Pelatihan-Plagiarisme.pptx&usg=AOvVaw0BuB2DF7Wfyh99wRP3Wy0y
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiToMaziq3rAhWadn0KHRssA0YQFjALegQIAxAB&url=http://pasca.um.ac.id/wp-content/uploads/2016/06/Bahan-Pelatihan-Plagiarisme.pptx&usg=AOvVaw0BuB2DF7Wfyh99wRP3Wy0y


Puspitasari, P. 2015. Plagiarisme. Universitas Negeri Malang.

“Jumlah kutipan langsung (dengan “.....”) maksimal 10% dari 
jumlah total kata.”

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiToMaziq3rAhWadn0KHRssA0YQFjALegQIAxAB&url=http://pasca.um.ac.id/wp-content/uploads/2016/06/Bahan-Pelatihan-Plagiarisme.pptx&usg=AOvVaw0BuB2DF7Wfyh99wRP3Wy0y
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiToMaziq3rAhWadn0KHRssA0YQFjALegQIAxAB&url=http://pasca.um.ac.id/wp-content/uploads/2016/06/Bahan-Pelatihan-Plagiarisme.pptx&usg=AOvVaw0BuB2DF7Wfyh99wRP3Wy0y


Yang penting dalam self plagiarism adalah bahwa ketika mengambil karya 
sendiri, maka ciptaan karya baru yang dihasilkan harus memiliki perubahan 

yang berarti. Artinya Karya lama merupakan bagian kecil dari karya baru yang 
dihasilkan. Sehingga pembaca akan memperoleh hal baru, yang benar-benar 

penulis tuangkan pada karya tulis yang menggunakan karya lama.

Cite your own material
Cara menghindari self-plagirisme 



Plagiarisme Checker
Aplikasi pendukung antiplagiarisme baik yang berbayar maupun gratis



Reference Tools
Untuk pengelolaan sitiran dan daftar pustaka



5 Cara Menghindari Plagiarisme
Avoiding plagiarism is actually easy

• Cite your source


• Include Quotations


• Paraphrase


• Present your own idea


• Use a Plagiarism Checker

Callonia, J. 2019. How To Avoid Plagiarism. Grammarly



Terima kasih


