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Tujuan 

Prosedur ini adalah prosedur pelaksanaan pencegahan plagiat tugas akhir dimana 

dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, 

mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan wajib menjunjung tinggi kejujuran 

dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan plagiatdalam 

menghasilkan karya ilmiah/tugas akhir sehingga kreativitas dalam bidang 

akademik dapat tumbuh dan berkembang. 

 

Ruang Lingkup  

Prosedur pencegahan plagiat tugas akhir dalam prosedur ini diterapkan terhadap 

setiap proses yang terkait dengan pelaksanaan semua bentuk ketidakjujuran ilmiah 

(academic dishonesty) meliputi : fabrication, facilitating, plagiarism yang 

merupakan pelanggaran disiplin sebagai cerminan karakter yang tidak 

dikehendaki, yang tidak sesuai kode etik Universitas Bojonegoro. Pelanggaran ini 

berimplikasi pada kelulusan. 

 

Definisi 

1. 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 dan/atau karya ilmiah 

pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa 

menyatakan sumber secara tepat dan memadai. 

2. Plagiator :  orang perseorangan atau kelompok pelaku plagiat, 

masing-masing bertindak untuk diri sendiri, untuk 

kelompok atau untuk atas nama suatu badan. 

3. Plagiator di Perguruan 

    Tinggi : satu atau lebih mahasiswa, satu atau lebih 

dosen/peneliti/tenaga kependidikan atau, satu atau 

lebih dosen/peneliti/tenaga kependidikan bersama 

satau atau lebih mahasiswa. 
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Referensi 

Renstra Universitas Bojonegoro 

Manual Mutu Universitas Bojonegoro 

 

Garis Besar Prosedur:  

• Maksimum dua minggu setelah adanya laporan kecurigaan adanya tindakan 

plagiarisme yang diajukan oleh mahasiswa/dosen/peneliti Universitas 

Bojonegoro dari pihak yang terkait, Ketua Program Studi membentuk TIM 

Program Studi yang bertugas mengumpulkan bukti bukti yang diperlukan. 

• Ketua Program Studi bertemu dengan pembimbing karya tulis mahasiswa 

yang diduga melakukan plagiat. 

• Diadakan rapat Program Studi yang dihadiri TIM Program Studi dan 

mahasiswa yang bersangkutan untuk membahas dan mengklarifikasi dugaan 

plagiat. Mahasiswa diberikan kesempatan membela diri. Tim Program Studi 

wajib membandingkan karya tulis mahasiswa yang bersangkutan dengan 

karya tulis asli yang dijiplak. 

• Apabila adanya dugaan kuat tindakan plagiarisme/terbukti adanya tindakan 

plagiarisme yang dilakukan oleh mahasiswa, maka Tim Program Studi 

melaporkan kepada Dekan. 

• Dekam membentuk TIM Dekan. Tim Dekan dan Senat untuk melakukan 

rapat untuk membahas kebenaran tindakan plagiarisme tersebut. 

• Apabila terbukti adanya tindakan plagiarisme oleh mahasiswa yang 

bersangkutan, maka TIM Dekan dan Senat melaporkan kepada Rektor. 

• Rektor membentuk TIM Rektor, Tim Rektor/Rektor/Senat melakukan rapat 

untuk membahas kebenaran tindakan plagiarisme tersebut. 

• Apabila mahasiswa yang bersangkutan terbukti melakukan tindakan 

palgiarisme maka Rektor memberikan sanksi sesuai Panduan Pencegahan dan 

Penanggulangan Plagiarisme Universitas Bojonegoro dan Permendiknas 

No17/2010. 
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                                Laporan Terjadi Plagiat                   

 

 

 

                               KPS (untuk sanksi a dan b) 

 

 

                               KPS Bertemu pembimbing 

 

 

 

                            Rapat TIM PS dengan yang  

                            bersangkutan 

 

 

                                             Plagiat 

 

 

TIM Dekan                            Dekan                                  Senat  

                                         (untuk sanksi c.d.e) 

 

 

                                                   Plagiat 

 

 

   TIM Rektor                             Rektor                               Senat 

                                           (untuk sanksi e, f,g) 

 

 

                                 Sanksi                           Pemulihan  

                                                                       Nama Baik 


