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Menjamurnya Mahasiswa Plagiator 

 

Plagiarisme atau yang biasa di sebut dengan plagiat telah menjamur di Indonesia, terutama 

dikalangan mahasiswa, bagaimana tidak, banyak sekali praktek plagiasi di lingkungan akademis. 

tanpa perasaan bersalah, pelaku melakukan praktik plagiasi berulang kali, mulai dari anak 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) bahkan sampai tingkat professor.  

Ensiklopedia bebas atau kamus online Wikipedia mengartikan plagiarisme sebagai “penjiplakan 

atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya 

seolah karangan dan pendapat sendiri. Plagiat dapat dianggap sebagai tindak pidana karena 

mencuri hak cipta orang lain. Di dunia pendidikan, pelaku plagiarisme dapat mendapat 

hukuman berat seperti dikeluarkan dari sekolah/universitas. Pelaku plagiat disebut sebagai 

plagiator1.”  

Menjamurnya praktik plagiasi dilingkungan akademik terutama di kalangan mahasiswa yang 

hampir seluruh kegiatannya disibukkan dengan pembuatan paper, makalah ataupun skripsi, 

terkadang dianggap suatu beban. Tugas pembuatan makalah ataupun skripsi sebenarnya 

bertujuan baik, yaitu untuk mengembangkan kebiasaan intelektual mahasiswa agar terbiasa 

dengan budaya baca dan tulis, namun jika maksud baik tersebut disalah artikan oleh mahasiswa 

dan mahasiswa menganggap tugas hanya sebagai beban yang harus segera diselesaikan maka 

yang terjadi adalah penyimpangan, sehingga mahasiswa mencari jalan pintas guna meringankan 

beban tersebut. 

Menurut salah satu staf pengajar di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Jember, 

Muhibbin,S.Ag.M.S.i, “Plagiat adalah menjiplak karya orang lain, entah itu berupa ide maupun 

karya lain, yang mana penjiplakan tersebut tidak disertakan sumbernya. Plagiat sebenarnya 

timbul karena sikap mental yang kurang percaya diri, kurang percaya akan kemampuan diri 

sendiri sehingga lebih mempercayakan kepada orang lain. Saya sering menemukan mahasiswa 

saya melakukan praktik plagiat, contohnya pada  tahun 2009,  saat itu saya mengajar di tujuh 

kelas, yaitu empat kelas Dakwah dan tiga kelas syariah. Dari ke tujuh kelas tersebut saya 
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memberikan tugas.  Dan saat pengumpulan tugas, saya menemukan 30 tugas yang dikumpulkan 

adalah hasil plagiat. Namun saya memberikan kesempatan untuk merevisi tugas tersebut. Itu 

masih dalam lingkup kelas saya, belum kelas-kelas lainnya. Saya yakin masih banyak lagi 

mahasiswa yang melakukannya (plagiat). Entah itu karena belum tau mengenai hak cipta 

(copyright) atau karena dosennya yang menganggap plagiat adalah perbuatan wajar. Padahal itu 

(plagiat) adalah perbuatan yang melanggar hukum. Cara untuk mengatasi plagiat sebenarnya 

adalah cukup dengan memberikan sanksi sehingga mahasiswa tidak seenaknya melakukan 

plagiat” 

Sebenaranya orang yang melakukan plagiat telah melakukan 3 pelanggaran sekaligus: 

1. Pelanggaran hak cipta, karena nama pencipta telah di ubah dengan namanya sendiri 

maka hal itu termasuk pelanggaran hak cipta. 

2. Pelanggaran hak moral, pelanggaran hak cipta yang dilakukan telah melanggar hak 

moral, yaitu hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihapus dengan alasan 

apapun. 

3. Pelanggaran hak ekonomi, yaitu hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan 

dan produk terkait. jika skripsinya di komersilkan ke publik2. 

Praktik plagiasi yang melibatkan mahasiswa sebenarnya sudah berlangsung sejak lama dan 

sampai saat ini pun masih sering dilakukan, Fauziah Zahro, salah seorang mahasiswi Sekolah 

Tinggi Agama Islam (STAIN) Jember menuturkan, mahasiswa yang melakukan praktik plagiasi 

adalah hal yang biasa saya lihat, tidak hanya dulu, sampai sekarangpun banyak  teman-temanku 

yang melakukan praktik plagiat demi memenuhi tugas skripsi. Caranya pun sangat beragam, 

mulai dari menjiplak skripsi yang sudah ada di perpustakaan, ataupun mencari skripsi universitas 

lain untuk di jiplak, dan juga ternyata tidak hanya mahasiswa yang sering melakukan kegiatan 

plagiasi tersebut, bahkan dosen saya pun pernah melakukannya. 

Hal senada juga diungkapkan oleh Saipul Sidiq, salah seorang mahasiswa Universitas 

Moch.Sroedji Jember, “plagiat adalah mengambil karya orang lain dan menjadikannya seolah-

olah karya kita sendiri, Sebenarnya banyak sekali praktik plagiasi di sekitar kita, saya sendiri pun 
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sering melakukannya, yang paling banyak terjadi adalah aksi penjiplakan yang bersumber dari 

internet, saya  sering melakukannya demi tuntutan tugas makalah, terkadang juga ada teman 

yang minta bantuan untuk dibuatkan makalahnya ataupun tugas tugas lainnya. Kebanyakan 

mahasiswa mencari cara yang paling mudah dan cepat.” Ungkapnya. 

Perlu adanya peran serta pengajar dalam menuntaskan masalah plagiasi dikalangan mahasiswa, 

namun sepertinya masih jarang pengawasan tersebut dilakukan mengingat plagiasi merupakan 

perbuatan yang sudah biasa dilakukan mahasiswa ataupun dengan dalih, tak punya banyak 

waktu. Sehingga teguran kepada mahasiswa yang melakukan praktik plagiat semakin ditiadakan.  

Menurut  ketua program studi (Kaprodi) Komunikasi Penyiaran Islam STAIN Jember. Nurul 

Widyowati,S.Sos “Pihak Jurusan sudah mengantisipasi praktik plagiasi dilingkup STAIN 

Jember, dengan menggunakan bahan rujukan file skripsi kampus mulai tahun 2004. Apabila ada 

judul skripsi yang sama ataupun hampir sama, maka pihak jurusan akan segera menindak lanjuti 

hal tersebut, judul yang menyerupai atau hampir sama diperbolehkan, asalkan isinya merupakan 

pengembangan dari skripsi sebelumnya. Dengan cara itu meskipun tidak dapat mencegah praktik 

plagiasi secara keseluhan, namun setidaknya hal ini merupakan upaya yang  dapat meminimalisir 

tindakan atau praktik plagiasi.” 

Sedangkan menurut ketua jurusan Dakwah STAIN Jember, Drs.Ahmad Mutohar,M.M, " plagiat 

adalah tindakan menjiplak karya orang lain secara mentah-mentah dari internet, karena ingin 

mendapatkan penghargaan tapi menggunakan jalan pintas.  Kebanyakan adalah dengan cara copy 

paste naskah di internet. Hal ini secara psikologis disebabkan karena kurang percaya diri akan 

kemampuan yang dimiliki, sehingga lebih percaya kepada karya orang lain daripada karya milik 

sendiri. untuk mengantisipasi praktik plagiat, pihak jurusan selalu memeriksa judul apakah ada 

kemiripan dengan skripsi sebelumnya atau tidak, kami menggunakan database kampus tahun 

sebelumnya. Sedangkan isi tidak begitu diperhatikan. Selama tidak ada pihak yang menuntut 

kalau karyanya di plagiat, maka kami juga tidak akan mempermasalahkan. Untuk menyelidiki 

masalah isi masih sulit kami lakukan, mengingat keterbatasan waktu dan tenaga.” 

Teknik Plagiat 

Sebenarnya banyak sekali cara atau trik yang dilakukan mahasiswa untuk melakukan plagiasi, 

salah satunya adalah melalui internet. Semakin canggihnya teknologi informasi yang sudah ada 
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sekarang, terkadang membuat orang terbuai dengan kemudahan dan akhirnya lebih memilih cara 

instant, seperti halnya pembuatan makalah ataupun skripsi bagi sebagian mahasiswa hal itu  

adalah beban dan bukannya proses pendidikan, maka dengan mencari informasi di internet lalu 

di copas (copy paste) dan permasalahan makalah atau skripsi pun dianggap selesai. 

Cara kedua adalah dengan menjiplak skripsi mahasiswa terdahulu yang ada di perpustakaan, di 

tambah dan di kurangi isinya sehingga tidak tampak kalau itu adalah hasil plagiat. 

Cara lain yang biasa dilakukan mahasiswa dalam melakukan praktik plagiasi adalah dengan 

menggunakan jasa rental komputer. Mahasiswa yang terbiasa mengerjakan tugas di rental 

komputer biasanya paham akan hal tersebut, rental komputer tidak hanya melayani jasa 

pengetikan makalah ataupun skripsi,  namun juga melayani pembuatannya. Tarif yang di patok 

untuk pembuatan skripsi bervariasi, mulai dari Rp.500.000.00,- bahkan ada yang mencapai 

Rp.2000.000.00,- itu bergantung dari kesepakatan kedua belah pihak antara mahasiswa dan 

pembuat skripsi. Biasanya pemilik ataupun pekerja rental memanfaatkan file skripsi dari 

mahasiswa terdahulu atau membuat sendiri. 

Seperti yang diungkapkan oleh salah satu pegawai rental komputer, Agus Widiarto, “biasanya 

mahasiswa cenderung menganggap skripsi adalah tugas berat, sehingga apabila ada tugas skripsi 

mahasiswa cenderung melimpahkan tugas tersebut kepada rental komputer dan maunya tinggal 

terima jadi, saya memiliki banyak job ketika ada mahasiswa yang mau buat skripsi. Kelihatannya 

juga mahasiswa cenderung lebih milih pacaran daripada buat skripsi. Tarif untuk pembuatan 

skripsi dari saya biasanya sekitar Rp.500.000.00,- sampai Rp.800.000.00,- tergantung 

kesepakatan sih, tapi saya tetap mempunyai standart harga,yaitu sekitar Rp.800.0000.00,- . 

namun  saya pernah dengar kalau tarif  pembuatan skripsi di luar rental saya tarifnya ada yang 

mencapai Rp. 2000.000.00,-.” 

Sedang menurut Pemilik Rental Tacha, Ahmad khotib, Rata-rata mahasiswa melakukan plagiat 

makalah melalui internet yang kemudian di edit oleh kami, karena jika mengambil bahan dari 

internet kebanyakan tulisannya masih belum tersusun rapi, sehingga kami membantu merapikan 

tulisan tersebut dengan tarif yang murah , sedangkan untuk pembuatan skripsi kami juga 

melayani dengan tarif Rp.700.000,00,- perskripsi.” 

Teknik plagiat skripsi pun bervariasi, meliputi: 
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1. mengambil sebagian kata lalu di edit, sedangkan idenya berasal dari penulis asli. 

2. pengambilan kata per kata, kalimat perkalimat sebagian maupun keseluruhan. 

3. Menerjemahkan tulisan dari bahasa lain tanpa menyebut sumber asli, dengan harapan 

bahwa hasil terjemahan tidak di ketahui, cara ini biasanya dilakukan oleh mahasiswa 

yang bahasa inggrisnya lumayan. 

Praktik plagiasi mahasiswa ternyata tidak hanya terbatas pada pembuatan tugas makalah ataupun 

skripsi, menurut Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Dakwah STAIN Jember, Andi 

Hasan, “ plagiat adalah menjiplak karya orang lain menjadi seolah olah karya sendiri, praktiknya 

banyak sekali tidak hanya sebatas plagiat makalah ataupun skripsi. seperti halnya kalau kita 

membuat sebuah laporan ataupun proposal, mungkinkah kita menyebutkan sumber referensinya? 

Hal itu juga terkadang masing sering dilakukan,  setidaknya menurutku lebih baik membuat 

sendiri. Agar tidak timbul kemalasan untuk berkreasi.” 

Cara Pencegahan  

Di Eropa, untuk mengatasi tindakan plagiarisme dengan cara mahasiswa yang mau 

mengumpulkan tugas, harus menyerahkan materi tugas dalam bentuk soft-copy. Cara ini tidak 

bertujuan untuk menghemat kertas, tetapi untuk di upload ke dalam setiap account mahasiswa 

yang bersangkutan pada portal pembelajaran yang telah disediakan. Setelah proses penguploadan 

selesai, lalu di scan di sebuah system pendeteksian plagiarisme yang bernama turnitIn3.  

Pada sisi mahasiswa, tidak  akan tau kalau ada bagian yang dianggap sebagai tindakan plagiat. 

Namun disisi dosen, mereka akan mengetahui setiap kalimat yang diindikasikan sebagai 

plagiarisme. Sehingga secara tidak langsung membuat mahasiswa lebih berhati-hati dalam 

membuat tugas. 

Di Indonesia, nampaknya masih sedikit yang menggunakan teknologi semacam itu, selain 

harganya yang mahal juga ada keharusan untuk berlangganan, namun ada cara yang lebih efisien 

yang dapat digunakan, yaitu memanfaatkan search engine (SE) seperti Google. Cukup dengan 

memasukkan sebuah kata atau kalimat, kita dapat mengetahui dengan mudah apakah tulisan 

tersebut sudah ada sebelumnya di internet. 
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Cara lain adalah dengan menguapload karya tulis melalui blog, Seperti yang dilakukan oleh 

ketua STAIN Jember, Prof.Dr.H.Moh.Khusnuridho,M,Pd, yang menggunakan blog sebagai 

media pembelajaran. 

Kebanyakan orang takut meng-upload tulisannya di blog karena takut di plagiat.  Justru ini 

adalah pemikiran yang terbalik, dengan mengupload lebih dahulu karya kita maka artinya kita 

lah orang pertama yang mempunyai ide atau tulisan tersebut sehingga kalau ada pihak lain yang 

mem-publish tulisan yang sama kemudian, maka secara mudah akan terdeteksi melalui Google 

atau search engine lainnya.  

Sehingga apabila sebuah karya tulis telah terlebih dahulu di upload maka itu akan menjadi 

sebuah bukti konkrit. Karena blog memiliki engine yang friendly (mudah digunakan) sehingga 

agen-agen pencarian dapat dengan mudah melacak isi blog. Tetapi sudah barang tentu tulisan 

yang di upload tersebut bukan barang plagiarisme dan sesuai dengan norma-norma penulisan. 

Jadi, lawanlah plagiasi dengan meng upload semua tulisan di blog, dan dunia akan menjaga 

tulisan anda4. 

Analisis Data 

Banyak sekali praktik plagiasi di kalangan mahasiswa mahasiswa yang tanpa terasa, kebiasaan 

ini sudah sangat menjamur dan mengakar kuat ke dalam sikap mental mahasiswa. Plagiarisme 

adalah cerminan dari budaya malas yang dapat menumpulkan kreatifitas seseorang, jika hal ini 

terjadi dalam lingkungan akademik, maka akan menimbulkan pembodohan yang akut dan 

membudaya. 

Di samping karena lunturnya semangat kerja keras, praktik plagiasi juga bisa terjadi karena 

kurang fahamnya pengertian kepemilikan individu dan juga hak cipta (copyright). Selain itu 

kurangnya pengawasan dari dosen, karena sudah sangat seringnya mahasiswa melakukan 

kegiatan plagiat tersebut atau bahkan sang dosen menganggap hal itu adalah hal yang sangat 

wajar untuk dilakukan, karena mungkin sang dosen juga pernah melakukan hal yang sama, sikap 

semacam ini yang semakin memperparah dan memperburuk citra pendidikan di Indonesia. 
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Sebenarnya jika pendidikan mengenai plagiarisme telah ditekankan sejak dini terhadap 

mahasiswa, tidak hanya dari dosen saja, namun mahasiswa juga ikut berpartisipasi dalam 

mengatasi masalah plagiat tersebut, maka kegiatan plagiat tidak akan sedahsyat ini 

perkembangannya. Ibarat batu yang diberi tetesan air, sekeras apapun batu tersebut, apabila terus 

menerus mendapat tekanan maka akhirnya akan berlubang. Begitu pula dalam mengubah 

kebiasaan, sesulit apapun seseorang mengubah kebiasaannya namun apabila mendapatkan 

pengertian dan usaha terus menerus maka kebiasaan tersebut akan hilang dengan sendirinya. 

praktik plagiasi hakikatnya lebih cenderung kepada  masalah  mental, orang yang ingin mendapat 

hasil besar dengan usaha yang kecil, sehingga  suka mencari jalan pintas, terlepas apakah cara itu 

benar ataupun salah, mental semacam ini sering dijadikan peluang pasar oleh orang-orang yang  

tidak bertanggung jawab dan juga bermental duit, dan yang terjadi adalah munculnya pelayanan 

jasa plagiarisme semakin tumbuh subur di tanah air. sehingga perlu adanya pendidikan mengenai 

mental juga diterapkan dalam mengatasi masalah plagiarisme. 

Upaya yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung dapat meminimalisir 

kebiasaan plagiat di kalangan mahasiswa, namun yang jadi pertanyaan sekarang adalah sejauh 

mana upaya tersebut dilakukan dan apa hasilnya?  namun jika upaya itu tak dilakukan sama 

sekali, maka tidak akan ada hasilnya. 

Jika para pendidik ataupun dosen berfikir bahwa pendidikan adalah suatu hal yang bisa di tunda-

tunda, maka Negara ini akan semakin sulit tuk maju dan berkembang.  

Perlunya melek teknologi di lingkungan akademis, menyadari perlunya teknologi dalam 

mengembangkan pendidikan, seperti halnya blog yang ternyata juga mampu mencegah 

timbulnya praktik plagiarisme. tidak hanya bagi mahasiswa namun juga dosen yang seharusnya 

memberikan contoh kepada anak didiknya untuk lebih kreatif dalam mengembangkan ide dan 

percaya akan kemampuan diri. 

 

 


