
Surat Pernyataan 

 
 
Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

 
Nama : 

Institusi : 

Alamat : 

No Telp/HP : 

E-mail : 

 

Menyatakan bahwa artikel yang telah saya kirimkan berhak untuk ditinjau oleh reviewer 

dan editor jurnal Society. Artikel dengan 
 
Judul: ……………………………………………………………………………… 
 

bebas dari plagiarisme, tidak menduplikasi karya orang lain, telah diparafrasakan dengan 

baik seperti dalam kutipan, tidak ada kalimat / paragraf yang disalin / ditempelkan atau 

diketik ulang karya orang lain, dan Saya / Kami telah menulis sumber / pemilik ide / 

sumber tulisan dengan prinsip penulisan ilmiah yang benar. 
 

Bersama dengan ini saya juga menyatakan bahwa artikel ini tidak akan dikirim ke jurnal 

lain sampai ada keputusan dari Society mengenai status artikel ini (diterima atau ditolak). 

 

Surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, dan Saya / Kami bersedia 

menerima sanksi sesuai dengan hukum jika pernyataan di atas tidak sesuai dengan yang 

sebenarnya. Saya / kami bersedia didenda oleh Society untuk membayar biaya publikasi 

karena tindakan plagiarisme dalam naskah Saya / Kami. 
 

 

 

Balunijuk, __________________ 

 

 
Materai 

Rp 6000 

 

(________________________) 

 

 
 

 

 

 

 

Catatan: Harap baca dengan teliti lampiran dari pernyataan ini sebelum 

menandatangani. 



LAMPIRAN 

 

 

Etika Publikasi dan Plagiarisme 

 

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 tahun 2010: 

 

Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba 

memperoleh kredit atau nilai untuk uatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh 

karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber 

secara tepat dan memadai. 

 

Plagiat meliputi tetapi tidak terbatas pada : 

1. 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; 

2. mengacu dan/atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau 

informasi dari suatu sumber secara memadai; 

3. menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan 

sumber secara memadai; 

4. merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri ari suatu sumber kata-kata 

dan/atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyertakan sumber 

secara memadai; 

5. menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh 

pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara memadai 

 

 

Catatan: 

 

Jika seseorang sudah menuliskan sumbernya, tetapi tidak memparafrasakan kalimat, dengan 

kata lain hanya melakukan copy dan paste dalam tulisan tertentu atau mengetik ulang 

pernyataan sesuai dengan sumber aslinya, juga dianggap sebagai plagiarisme, kecuali penulis 

menyisipkan tanda kutip, sebagai tanda kutipan langsung, atau membubuhkan paragraf. 

 

 

Parafrase adalah: 

 

Menciptakan / menulis kata atau frasa dari suatu pendapat atau tulisan orang lain. Parafrase 

tidak hanya mengubah beberapa kata dari tulisan aslinya, tetapi juga melampirkan sumber 

aslinya. 

 

 

Karya bebas plagiarisme harus sesuai dengan persyaratan ini: 

 

1. Menulis yang mengutip tulisan orang lain (dengan mengutip secara tidak langsung) yang 

telah diparafrasakan dengan baik, dengan membuat kata-kata sendiri, daripada 

melakukan copy dan paste atau mengetik sumber kata demi kata yang asli, dan tuliskan 

sumber bacaan menurut aturan penulisan ilmiah. 

 



2. Menulis dengan kutipan langsung, dengan mengutip kata-kata yang sama persis seperti 

tulisan asli harus menggunakan tanda kutip (untuk menulis kurang dari 40 kata), atau jika 

kutipan terdiri dari lebih dari 40 kata, paragraf harus berlekuk dan berlaku berbeda 

ukuran huruf. 

 

3. Menyebutkan sumber asli ide orang lain yang sedang digunakan, baik dari tulisan yang 

dipublikasikan maupun yang tidak diterbitkan, baik dari sumber lisan atau tertulis, dalam 

bentuk media apa pun. 


