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Plagiarisme, kini, menjadi barang lumrah di dunia pendidikan meski semua orang 
berteriak untuk menolaknya. Plagiarisme yang diyakini sebagai tindak kejahatan, tindak 
pidana pencurian karya dan hak cipta, marak dan nyaris tidak terhindarkan. Sedikit 
sekali orang, terutama mahasiswa, yang mampu menahan godaan plagiarisme. Sadar 
atau tidak, paham atau tidak, meng-copy paste karya orang lain sangat marak dan 
dianggap sebagai sesuatu yang lumrah dalam tugas-tugas kuliah dan karya ilmiah.  
 
A.  Plagiarisme 

Dalam Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 1 disebutkan bahwa  
“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"   

Selanjutnya, pada Pasal 2 disebutkan bahwa (1) “Plagiat meliputi tetapi tidak 
terbatas, pada:  

a. 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; 

b. mengacu dan atau mengutip secara acak 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; 

c. menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa 
menyatakan sumber secara memadai; 

d. merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri dari sumber kata-
kata dan/atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa 
menyatakan sumber secara memadai; 

e. menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah 
dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan 
sumber secara memadai. 

 
B. Alasan Plagiarisme 

Selama ini saya memeriksa tugas dan skripsi mahasiswa dengan relatif teliti. 
Hasilnya, hampir semua naskah memiliki kesamaan dengan tulisan di internet, bahkan 
ada yang 100% persis sama. Di luar itu, penelusuran terhadap praktik plagiarisme 
menunjukkan fakta-fakta yang cukup mencengangkan. 

(1)  Seseorang melakukan plagiat karena tidak tahu bahwa mengutip tanpa 
menyebutkan sumber adalah pelanggaran. Mereka mengaku melakukan “kutip 
bebas” selama beberapa tahun karena tidak tahu bahwa praktik itu bernilai 
plagiarisme. Hal ini cukup mengejutkan karena gaung anti plagiarisme sudah 
lebih dari lima tahun didengungkan. 

(2)  Orang tahu bahwa menyalin tulisan orang tanpa menyebutkannya sebagai 
sumber adalah praktik plagiat. Meskipun demikian, mereka terpaksa 
melakukannya dengan alasan waktu baca yang dimiliki tidak banyak. Selain itu 
mahasiswa yakin bahwa dosen tidak akan mengoreksi semua tugas. 



(3)  Seseorang melakukan plagiarisme karena tahu orang lain juga melakukannya. 
Plagiat dianggap sebagai praktik yang lazim dan tidak terelakkan. Banyaknya 
sumber kembar di blog dan website menunjukkan jamur plagiarisme itu. 

(4)  Seseorang melakukan plagiat karena yakin kontrol lingkungannya sangat 
rendah. Mereka meyakini bahwa orang-orang hanya sekilas membaca karyanya 
sehingga kecil kemungkinan plagiat akan terdeteksi. 

(5)  Seseorang melakukan plagiat karena dorongan berkarya. Celakanya, dorongan 
ini tidak dibarengi dengan usaha keras. Adakalanya plagiarisme dilakukan oleh 
seseorang karena tuntutan tugas dari atasan sementara yang bersangkutan 
tidak memiliki cukup waktu dan kemampuan. Akhirnya plagiat ditempuh sebagai 
solusi sementara. 

 
C. Penanganan Plagiarisme 
 Selama 5 tahun ini, plagiarisme mulai diperangi. Penanganan dilakukan melalui  
pencegahan dan penanggulangan. Pencegahan dilakukan dengan penerbitan aturan, 
pelaksanaan kode etik mahasiswa/dosen/tenaga kependidikan dan gaya selingkung 
yang sesuai agar tercipta budaya antiplagiat (Pasal 6), melalui pernyataan nonplagiat, 
pengunggahan karya, dan penilaian sejawat (Pasal 7 dan Pasal 8).  

Penanggulangan plagiarisme dilakukan melalui pemeriksaan atau persandingan 
karya, kesaksian ahli, pembuktian dan pembelaan diri, serta penjatuhan sanksi (Pasal 
10). Apabila pelakunya mahasiswa, pemeriksaan dilakukan oleh ketua jurusan. Apabila 
pelakunya dosen, pemeriksaan dilakukan oleh senat. Sanksi plagiarisme adalah 
teguran, peringatan tertulis, penundaan hak, pembatalan hak termasuk pembatalan nilai, 
ijazah dan pemberhentian status (Pasal 12). 
 Dari kedua penanganan melalui pencegahan jauh lebih baik. Teguran jauh lebih 
baik daripada peringatan tertulis. Peringatan tertulis jauh lebih baik daripada penundaan 
hak. Meskipun demikian, pembimbingan secara lekat dan tegas, jauh lebih baik. Sangat 
memprihatinkan apabila dunia kampus yang dipandang paling bersih justru melahirkan 
generasi yang korup secara akademik. Bagaimana pun dan apa pun alasannya, 
plagiarisme adalah tindak pencurian. Tindak ini sangat dekat dengan korupsi di masa 
depan. 
 
D. Peran Dosen 
 Dosen memiliki peran penting dalam pencegahan plagiarisme di kampus. Dosen 
adalah ujung tombak antiplagiarisme. Dengan bimbingan yang tepat dan tegas, tindak 
plagiat dapat dicegah sedini mungkin. Kemarakan praktik plagiat dengan sumber 
internet dan skripsi  --terutama-- dapat dicegah dan ditanggulangi di kelas. Dengan 
demikian, pada saat TA (Tugas Akhir Skripsi, Tesis, dan Disertasi), tindak plagiat dapat 
diminimalkan. Oleh karena itu, setiap tugas mata kuliah seyogyanya disertai dengan 
pembimbingan dan pemeriksaan naskah secara serius. Dosen tidak hanya harus 
memeriksa isi tugas, tetapi juga bahasa dan sitasi di dalamnya. Di sinilah dosen dituntut 
menguasai literasi informasi dan digital. Selain itu, dosen harus berani memberi nilai D 
atau E terhadap mahasiswa yang terbukti melakukan plagiarisme dalam tugas-tugasnya. 
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