
Pendahuluan 

Kebiasaan  plagiat sering dianggap sesuatu yang biasa di kalangan mahasiswa, walaupun 

sebenarnya praktik plagiasi adalah tindakan yang melanggar hukum.  Praktik tersebut sudah 

menjadi konsumsi rutin mahasiswa di Indonesia namun tidak terlalu di blow up di media sebagai 

tindakan kriminal, laporan ini berupaya mengungkap praktik plagiasi mahasiswa, sebagai 

jawaban dari seperti apa praktik plagiasi sebenarnya, mengapa plagiat terus menjamur di 

kalangan mahasiswa serta bagaimana mengatasi permasalahan tersebut. 

karena penulis melihat realitas yang ada. tumbuh suburnya praktik plagiarisme di 

kalangan mahasiswa, sedang mahasiswa yang melakukan praktik plagiat disebut dengan 

plagiator. Sehingga Laporan ini menggunakan judul “Menjamurnya Mahasiswa Plagiator”. 

Untuk mendapatkan informasi yang deep & rich information, penulis berusaha menggali 

data yang valid sehingga diperlukan narasumber yang dianggap kompeten sebagai sumber 

informasi. Yaitu dari kalangan, dosen, mahasiswa, pegawai, serta pemilik rental komputer. 

Berikut daftar narasumber dari kalangan Dosen: 

1. Muhibbin,S.Ag.,M.S.i  

 merupakan dosen STAIN Jember, yang sangat kritis terhadap tindakan plagiarisme, 

kepada mahasiswa ia selalu berpesan “jangan sampai kalian melakukan plagiat, karena 

saya tidak memaafkan tindakan plagiat” 

kurang lebihnya seperti itu, pernyataan yang penulis pernah dengar saat menjadi 

mahasiswa semester 2. Sehingga penulis tertarik untuk menjadikannya sebagai 

narasumber. 

 

2. Nurul Widyowati,S.Sos 

Adalah Ketua Program Studi (Kaprodi) jurusan Dakwah dosen STAIN Jember yang 

mengampu mata kuliah ilmu sosial dan komunikasi, sehingga dianggap perlu adanya 

tanggapan dari ahli sosial da komunikasi mengenai fenomena plagiarisme. 

 

 



3. Drs.Ahmad Mutohar,M.M, 

Adalah Ketua Jurusan Dakwah STAIN Jember. Alasan memilih beliau sebagai 

narasumber adalah karena sebenarnya plagiasi adalah masalah mental sehingga perlu 

adanya narasumber yang background atau latar belakang pendidikannya mengenai ilmu 

jiwa. 

Untuk narasumber dari kelompok mahasiswa, penulis sengaja memilih mahasiswa  semester lima 

keatas yang aktif dalam organisasi, dengan alasan mahasiswa tersebut lebih banyak pengalaman 

sosialnya ketimbang mahasiswa semester 4 atau dibawahnya yang tidak aktif dalam organisasi. 

1. Fauziah Zahro 

Mahasiswi Komunikasi Dan Penyiaran Islam STAIN Jember, yang sekarang sudah 

semester 8. Aktif dalam berbagai organisasi baik intra maupun ekstra. 

 

2. Saipul Sidiq 

Mahasiswa Bimbingan & Konseling (BK) Universitas Moh.soeruji Jember. Merupakan 

mahasiswa yang sering disuruh oleh teman-temannya untuk membuatkan makalah 

 

3. Andi Hasan 

Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Dakwah STAIN Jember,  

 

Tidak lupa penulis juga mewancarai para pegawai dan pemilik rental computer demi 

memperkuat analisis penulis  mengenai jasa plagiarisme di lingkungan kampus. 

1. Agus Widiarto 

Merupakan pegawai rental komputer yang juga seorang santri di salah satu pondok 

pesantren di Kediri, adalah teman penulis sejak nyantri di pesantren. Alasan penulis 

memilihnya untuk diwawancarai adalah karena jalan fikirannya yang menarik,  

menganggap jasa pembuatan skripsi adalah peluang pasar yang halal dan menjanjikan. 

Padahal plagiarisme adalah termasuk penipuan serta perbuatan yang melanggar hukum. 

 



 

2. Ahmad Khotib 

Adalah pemilik TACHA rental komputer, alasan penulis memilih TACHA Karena 

menurut pengamatan penulis di rental komputer itulah praktek plagiarisme mahasiswa 

STAIN Jember marak terjadi dan juga di mudahkan, penjiplakan melalui internet sudah 

sangat biasa dilihat oleh penulis. Hingga kegiatan itu dijadikan peluang pasar yang 

menjanjikan bagi pemilik dan pegawai rental computer.  

 

Dalam laporan ini selain data yang bersumber dari hasil wawancara, disertakan pula sumber 

informasi yang berasal dari media online (internet) demi melengkapi laporan, namun kata-kata 

yang digunakan adalah  tetap dari penulis sendiri sehingga tidak terkesan cuman copas (copy 

paste). 

Di bagian akhir laporan ini terdapat analisis data yang merupakan bentuk analisa dan pemikiran 

penulis berdasarkan data-data yang ada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


