
 

 

BAB 1 
 

 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1. Latar Belakang 
 

Fenomena
1
 plagiarisme

2
 merupakan isu penting dalam dunia pendidikan. 

Fenomena yang timbul tenggelam dalam proses mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Fenomena ini terjadi di dunia pendidikan dimanapun, tidak terkecuali di negara maju 

yang sangat memperhatikan dan memperhitungkan perlindungan Kekayaan Intelektual 

(KI)
3
. Juga, di negara yang sedang berkembang, yang masih berusaha memahami tentang 

perlindungan Kekayaan Intelektual terutama yang berkenaan dengan masalah 

plagiarisme. 

 

Eksistensi plagiarisme sudah mengakar di setiap sudut kehidupan masyarakat 

akademik, yang awalnya hanya ada di seputar dunia sastra. Sebagian orang melihat 

kasus-kasus plagiarisme di lingkungan Perguruan Tinggi seperti fenomena gunung es. Di 

permukaan hanya tampak puncak kecil gunung es, namun, di bawah permukaan air laut 

menyimpan badan gunung yang berlipat-lipat kali besarnya. Ilustrasi ini merupakan 

analogi tentang data plagiarisme di lingkungan Perguruan Tinggi. Hanya sebagian kecil 

data ini terungkap, baik oleh sivitas akademika, masyarakat umum atau media cetak. 

Secara etis Perguruan Tinggi seharusnya menjadi laboratorium untuk menggembleng 

atau menyiapkan calon-calon intelektual yang profesional mengedepankan nilai-nilai 

kejujuran. Nilai-nilai kejujuran mutlak harus menjadi nilai utama dan keutamaan di 

 

 

 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ke Tiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm 315. Untuk 
Selanjutnya ditulis KBBI. Fenomena adalah hal-hal yang dapat disaksikan dengan pancaindra dan dapat 
diterangkan serta dinilai secara alamiah.

  
2
Plagiat secara umum dipahami sebagai mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah pihak lain tanpa 

menyebutkan sumber secara tepat dan memadai, yang diakui sebagai miliknya.  

 Sejak 2015 di lingkungan Dirjen Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM mengubah istilah 
Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi Kekayaan Intelektual (KI).
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lingkungan pendidikan. Plagiarisme merupakan peringkat pertama tolok ukur tindakan 

 

tidak jujur di lingkungan akademik. Di lingkungan masyarakat umum hanya diketahui 

 

satu dua tiga kasus plagiarisme yang muncul ke permukaan dan yang diangkat oleh 
 

media cetak dan elektronik, namun “cukup banyak kasus-kasus lain”
4
 yang bila 

terungkap secara terbuka dapat meruntuhkan citra dan eksistensi sebuah institusi 

pendidikan. yang seharusnya berlandaskan nilai-nilai kebenaran dan kejujuran. 

 

Pendidikan  tinggi
5
  sebagai  bagian  dari  sistem  pendidikan  mempunyai  peran 

 

strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai usaha memajukan dan 

menerapkan ilmu pengetahuan. Dan, topik plagiarisme walau sering menjadi rahasia 

umum tabu dibicarakan secara terbuka. 

 

Ada beberapa hal penting yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini. 

Pertama, dunia pendidikan adalah tempat membangun karakter bangsa dan 

berkembangnya ilmu pengetahuan. Menurut Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 

tujuan pendidikan nasional adalah : 

 
“mengembangkan  potensi peserta  didik  agar menjadi  manusia  
yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, ahklak, 
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 
negara yang demokratis serta bertanggungjawab”. 

 

 

Perguruan Tinggi adalah tempat terhormat bagi berkembangnya ilmu 

 

pengetahuan dan sebagai sarana terstruktur dalam membentuk sumber daya manusia yang 

tangguh, tahan uji, dapat berpikir sistematis dan mencari solusi bagi setiap masalah yang 

timbul, dan mampu bersaing dalam menghadapi gelombang globalisasi. Namun, 

masalahya adalah plagiarisme tumbuh subur di lingkungan pendidikan tinggi. 

 
 
 
 
 

 Kasus-kasus di lingkung interen Perguruan Tinggi.
  

 Lihat Pasal 1 Butir 2 yang dimaksud Pendidikan Tinggi adalah rangkaian pengetahuan yang digali, 
disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi 
oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.

 

 

2 



 
Kedua, tindakan plagiarisme merupakan pemicu awal prilaku seseorang untuk 

biasa berbuat curang di lingkungan publik. Seorang Hakim Mahkamah Konstitusi dalam 

Kuliah Umum
6
 menyatakan bahwa maraknya plagiarisme di lingkungan jabatan publik 

dapat ditelusuri sejak seseorang, mengenyam pendidikan. 

 
Ketiga, Fenomena plagiarisme di lingkungan pendidikan tinggi terus meningkat 

dan makin berani dilakukan oleh civitas akademika. Tuntutan sertifikasi dosen; kenaikan 

jabatan akademik, lulus tepat waktu mendorong civitas akademika ke dalam posisi 

dilema antara pemenuhan kewajiban luhur dengan dampak keuangan dan prestise. 

 

Keempat, akademisi, masih banyak yang belum paham seluk beluk tentang 

plagiarisme. 

 

Kelima, plagiarisme belum menjadi musuh bersama di lingkungan Pendidikan. 

Perasaan sungkan atau ewuh pakewuh antara sesama dosen atau dosen pembimbing 

senior dan yunior masih kental sehingga sulit menerapkan penegakan hukum. Disamping 

kepentingan akreditasi lembaga sering mengaburkan idealisme seorang dosen. 

 

Keenam, karya ilmiah terindikasi plagiarisme sering digunakan untuk kenaikan 

pangkat atau jabatan di lingkungan Perguruan Tinggi. 

 

Ketujuh, keluarnya Peraturan Menteri Pendidikan No. 17 Tahun 2010 sebagai 

Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, Lembaran Negara Tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 

2003 No. 4301 dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5336. 

 
 
 
 
 
 

 

 Kuliah Umum “Perseteruan Antara Lembaga Hukum Solusi Etik dan Hukum”. Kampus Universitas Atma
  

Jaya, Jakarta, 5 Maret 2015. 
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Ketujuh hal ini membuat peneliti semakin kuat ingin menelusuri, menemukan dan 

mencari tahu tentang plagiarisme. Dengan harapan dapat membantu pihak-pihak yang 

berkepentingan untuk mengatasi dan mencari solusinya. 

 

Dasar pemikiran awal adalah, kapan orang mulai memikirkan tentang 

plagiarisme. Paul Goldstein
7
 mencatat dalam bukunya bahwa pada jaman Romawi 

seorang penyair Romawi memberi istilah “plagium” kepada orang-orang yang 

membacakan sajak-sajaknya di depan umum tanpa memberitahu siapa penciptanya
8
. 

Dalam bahasa Latin “plagium” berarti “penculikan”. Ini adalah temuan awal yang dapat 

digunakan sebagai patokan dari pemahaman kata plagiarism. 

 

Membahas plagiarisme di jaman moderen ini tidak mudah karena pemahamannya 

yang kompleks dan jangkauannya cukup luas. Kemajuan teknologi informasi dan 

komunikasi menambah percepat jangkauan dunia ilmu pengetahuan dan mempermudah 

terjadi plagiarisme. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya antara plagiarisme dan 

Perguruan Tinggi terdapat hubungan yang sangat erat. Eksistensi yang satu sering 

membantu untuk yang lain eksis. Artinya, dimana ada Perguruan Tinggi dapat 

dipersangkakan terjadi plagiarisme; di mana ada plagiarisme pasti akan dihubungkan 

dengan dunia pendidikan. Perguruan Tinggi adalah tempat komunitas.
9
 Komunitas yang 

khusus karena sifatnya yang ilmiah dan strukturnya yang pasti, serta fungsinya sebagai 

tempat menyelenggarakan satu sistem pendidikan tinggi. Sebagaimana tercantum dalam 

peraturan-peraturan tentang pendidikan tinggi bahwa kewajiban utama Perguruan Tinggi 

adalah menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

Ketiga hal ini sering disebut “Tridharma Perguruan Tinggi”
10

. Secara sederhana ketiga 

 

 

 Paul Goldstein adalah seorang Professor hukum kekayaan intelektual, berkebangsaan Amerika . Bukunya
  

antara lain “copyright‟s Highway: From Gutenberg to the Celestial Jukebox. 
http://www.law.stanford.edu/profile/paul-goldstein. Diakses 10 Desember 2015. 
8
Paul, Goldstein. Hak Cipta:” Dahulu, Kini dan Esok”. Jakarta: Yayasan Obor, 1997, hlm. 43. 

9
Talizidhu Ndraha. Manajemen Perguruan Tinggi. Jakarta: Bina Aksara, 1988, hlm. 

53. 
10

Lihat Pasal 1 ayat 9.UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 
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http://www.law.stanford.edu/profile/paul-goldstein


 
rangkaian dharma itu saling kait mengkait dan erat hubungan satu dengan lainnya. Ketiga 

dharma itu secara umum dilaksanakan oleh lembaga pendidikan yang tertuang dalam visi 

dan misi Perguruan Tinggi, dan sivitas akademika
11

 secara khusus. Dari ketiga dharma 

itu mencerminkan sebagaimana dicatat oleh Minotti bahwa the university must be the 

home of research
12

. Research atau penelitian adalah hal utama untuk melaksanakan 

dharma-dharma yang lainnya.
13

 Tanpa dasar research, kegiatan dharma pengajaran dan 

dharma pengabdian kepada masyarakat tidak mempunyai dasar berpijak secara akademik 

yang kuat. Karena hasil penelitian berguna seperti yang dicita-citakan penyelenggara 

negara ini untuk 
14 

 
 “pengayaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta pembelajaran;  
 peningkatan mutu Perguruan tinggi dan kemajuan peradaban 

bangsa;  
 peningkatan kemandirian , kemajuan, dan daya saing 

bangsa;  
 pemenuhan kebutuhan strategis pembangunan nasional dan  
e. perubahan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang 

berbasis pengetahuan.” 

 

Selanjutnya ditekankan bahwa “hasil penelitian wajib disebarluaskan 

dengan cara diseminarkan, dipublikasikan dan/atau dipatenkan oleh Perguruan 

Tinggi.” Seperti diketahui bahwa setiap hasil penelitian dituang dalam sebuah 

laporan tertulis ilmiah dan dipublikasikan dalam jurnal nasional maupun 

internasional. Artinya, kebenaran ilmu pengetahuan yang ditemukan dalam 

penelitian disertai pengalaman meneliti hasilnya perlu dipublikasikan
15

 dan 

disampaikan kepada mahasiswa, para dosen, dan masyarakat ilmiah lainnya 

  
11

Civitas akademica adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa (lihat Pasal 1 Ayat 
13 UU  tentang Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 2012). 
12

Ann Louise, Monotti, et.al. Universities and Intellectual Property: Ownership and Exploitation, New 
York : Oxford University Press. 2003, hlm. 41.  
 Di lingkungan Perguruan Tinggi dikenal istilah Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu Dharma 
penelitian, dharma pengajaran dan dharma pengabdian kepada Masyarakat.

  

 Lihat Pasal Pasal 46 UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
  

 Dipublikasikan  maksudnya  bahwa  hasil   penelitian  dimuat  dalam  jurnal  ilmiah  yang  terakreditasi
 

 
dan/atau buku yang telah diterbitkan oleh Perguruan Tinggi atau penerbit lainnya dan memiliki 
International Standard Book Number (ISBN). Lihat pada Penjelasan Pasal 45 UU No. 12 tahun 12 tentang 
Pendidikan Tinggi. 
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dalam bentuk pengajaran, atau dipresentasikan dalam suatu acara akademik, 

ditulis dalam jurnal atau bentuk lainnya dan disampaikan dalam bentuk 

pengabdian kepada masyarakat. 

 

Dalam rangka menghasilkan sebuah laporan penelitian budaya tulis 

menulis sangat penting di lingkungan Perguruan Tinggi. Penting karena hasil 

penelitian ilmiah mengandung informasi ilmiah, yang dapat diuji kebenaran, 

kesahihan, relevansi dan bobotnya oleh peneliti berikutnya, dan disampaikan 

kepada masyarakat dan generasi lain sebagai bahan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan bahan rujukan. Dengan demikian, setiap penulis sebuah tulisan 

akademik atau karya tulis ilmiah wajib menjunjung tinggi kejujuran dan etika 

akademik atau etika penulisan karya ilmiah serta bebas dari kecurangan 

akademik, plagiarisme, atau bentuk-bentuk negatif lainnya. Karena, hasil sebuah 

penelitian akan dibaca, dikaji dan dirujuk oleh banyak pihak lain. Untuk 

menghindari hal-hal negatif itu, ilmu pengetahuan harus dijaga kemurniannya, 

sehingga dapat tumbuh subur dalam suasana akademik yang bebas beretika dan 

teratur, dan nilai-nilai etika moral harus mendominasi kehidupan akademik
16

. 

 
Terjadinya kecurangan akademik, yang salah satunya adalah plagiarisme 

yang dilakukan akademisi
17

 di lingkungan Perguruan Tinggi bukanlah suatu 

perbuatan yang wajar. Apalagi, kalau harus menghadapi plagiarisme yang 

dilakukan oleh para guru besar, dosen, atau pun mahasiswa dalam rangka 

meningkatkan status akademiknya. Hal ini merupakan cermin bahwa perbuatan 

 
 
 
 
 
 

16
Lihat hal Menimbang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan.  
17

 Pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 

Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi menjelaskan bahwa pelaku plagiarisme disebut plagiator yang 
terdiri atas orang perseorangan atau kelompok orang pelaku plagiat, masing-masing bertindak untuk diri 
sendiri, untuk kelompok atau untuk dan atas nama suatu badan. 
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melawan hukum
18

 ini terjadi di lingkungan perguruan tinggi sudah sampai pada 

titik dimana perlu ditangani secara serius. Perguruan Tinggi bertanggungjawab 

secara institusi dan moral dalam memberikan perhatian kepada prilaku para dosen 

dan mahasiswanya melalui sosialisasi untuk menghindari, mencegah, dan 

menanggulangi perbuatan plagiarisme dalam setiap karya ilmiah. Seperti 

diketahui bahwa prinsip-prinip moral yang bersifat universal wajib ada di setiap 

perguruan tinggi yaitu: kejujuran, keadilan dan kebenaran. Di samping itu, bagi 

mahasiswa S1, S2, dan S3 sebagai insan akademika atau pemula wajib 

mempunyai pengalaman meneliti yang laporannya diwujudkan dalam bentuk 

skripsi, tesis maupun disertasi atau karya ilmiah lainnya. 

 

Pada tahun 2010 Menteri Pendidikan mengeluarkan larangan plagiat 

melalui PERMENDIKNAS No. 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan 

Penanggulangan Plagiarisme di Lingkungan Perguruan Tinggi. Bentuk peraturan 

menteri ini sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 

Tentang Sistem Pendidikan yang diperbarui dengan Undang-Undang No. 12 

Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Sampai saat ini Peraturan Menteri 

Pendidikan itu sudah berjalan memasuki tahun ketujuh. Bagaimana hasilnya? 

Bagaimana tanggapan dan reaksi masyarakat akademis terhadap peraturan itu? 

Seperti diketahui bahwa ada beberapa peraturan tentang larangan untuk tidak 

melakukan plagiarisme. Misalnya, Pasal 42 ayat 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 

2012 tentang Pendidikan Tinggi mencatat bahwa lulusan perguruan tinggi yang 

karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik terbukti 

merupakan jiplakan dicabut gelarnya. Dan, memberi sanksi pidana penjara paling 

 
 

 

 Perbuatan melawan hukum diatur pada Pasal 1365 KUHPerdata dan Pasal 372 dan Pasal 351 KUHP . 
Yang membedakan keduanya adalah di dalam hukum Pidana ada kepentingan masyarakat yang dilanggar. 
Dalam Hukum Perdata ada kepenitingan individual yang dilanggar.

 

 

7 



lama 2 tahun dan/atau denda sebesar duaratus juta rupiah 
19

. Di dalam Penjelasan 

Pasal 5 ayat (1) sampai dengan Pasal 7 UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak 

Cipta secara tersirat mencegah bentuk-bentuk plagiarisme. Dan, Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 tentang 

Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi
20

. Dalam Pasal 1 

Ayat 1 Peraturan Menteri Pendidikan RI No. 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan 

dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi dirumuskan tentang plagiarisme 

sebagai 

 

“perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam 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”
21

. 
 

 

Perangkat hukum yang mengatur tentang larangan plagiat mulai dari undang-

undang sampai peraturan menteri ini disambut beberapa akademisi dengan perasaan tak 

acuh, was-was dan timbul pertanyaan-pertanyaan yang mengandung sinisme. Bahkan, 

tanpa antusiasme sedikit pun, seakan plagiarisme tidak mungkin menjadi masalah 

pribadinya. Dengan adanya perangkat hukum yang mengatur tentang plagiarisme 

diharapkan dapat mengubah dan menggerakkan masyarakat menuju suatu perubahan 

yang terencana sesuai dengan pendapat Roscoe Pound bahwa fungsi hukum adalah alat 

rekayasa masyarakat (a tool of social engineering). Sehubungan dengan itu perlu 

diketahui bagaimana prilaku masyarakat akademisi dengan adanya perangkat hukum 

mulai dari undang-undang sampai dengan peraturan penunjang lainnya yang mengatur 

tentangan larangan plagiarisme. Apakah ada perubahan prilaku dalam masyarakat 

  
19

Lihat Pasal 70 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 
20

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan 
Dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105.  
21

Lihat Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 tahun 
2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. 
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akademisi setelah ada peraturan khusus tentang larangan plagiat? Ini juga yang menjadi 

salah satu hal menarik untuk dicarikan jawabannya. 

 

Suatu masalah dapat timbul disebabkan beberapa faktor antara lain (a) adanya 

jarak antara harapan (das sollen) dengan kenyataan (das sein). Dengan dikeluarkannya 

peraturan pencegahan dan penanggulangan plagiarisme diharapkan setiap sivitas 

akademika mengetahui tentang plagiarisme dan tidak melakukan pelanggaran atas nama 

plagiarisme. Namun, kenyataannya plagiarisme masih dilakukan dan bahkan ada yang 

belum tahu dan tidak memahami adanya permendiknas itu; (b) tidak adanya kesesuaian 

antara rencana dengan pelaksanaan; (c) adanya gap yang terlalu besar antara das sollen 

dengan das sein. Di sisi lain Nonet dan Selznick dalam bukunya mengatakan hukum yang 

responsif ”ketika hukum sudah diimplementasikan di masyarakat, maka hukum (aturan 

hukum) hanya merupakan salah satu sub-sistem lain yang bekerja dalam masyarakat.”
22

 

Ini membuktikan bahwa dalam kenyataannya masih ada sub-sistem lain yang bekerja di 

masyarakat. Ini berarti bahwa berlakunya suatu peraturan masih akan dipengaruhi oleh 

sub-sistem yang lain. Sehubungan dengan alasan-alasan tersebut diatas ada beberapa 

permasalahan menarik untuk diteliti. Plagiarisme di tengah abad globalisasi, dimana 

Kekayaan Intelektual (KI) khususnya hak cipta diperdagangkan secara internasional dan 

diakomodasi oleh World Trade Organization (WTO) didalam Trade Related Aspec 

Intellectual Property Rights (TRIPs) dan obyeknya adalah Kekayaan Intelektual selain 

barang dan jasa. Perkembangan ini telah membawa hak milik intelektual, menjadi 

kekayaan yang dapat diandalkan oleh pemiliknya sebagai asset terutama sumber jaminan 

kredit perbankan di samping prestige yang mendatangkan reward kepada penciptanya. 

 
 
 
 
 
 

 

 F.X. Adji Samekto “Relasi Hukum Dengan Kekuasaan: Melihat Hukum Dalam Perspektif Realitas”.
  

Jurnal Dinamika Hukum . Volume 13 No. 1, Januari 2013, hlm. 90. 
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Ilustrasi lain, J. Gunarto Suhardi ketika dikukuhkan menjadi Guru Besar Fakultas 

Hukum Universitas Atma Jaya Jogyakarta pada 17 Februari 2017 mengatakan : “Saat ini 

masih saja ada yang belum tahu bagaimana untuk mencantumkan sumber resmi untuk 

tulisan yang kita kutip. Seberapa sedikitnya tulisan itu tetap harus dicantumkan penulis 

pertamanya. Seharusnya hal itu sudah diketahui oleh semua orang”, tegasnya seraya 

menyayangkan sejumlah kasus plagiat yang akhir-akhir ini masih terjadi di dunia 

pendidikan di Indonesia.”
23

 Pidato Pengukuhan Guru Besar ini dapat dijadikan dasar 

pemikiran bahwa plagiarisme masih marak di dunia pendidikan dan penelitian ini 

memang diperlukan untuk mengoptimalkan pencegahan dan penanggulangan plagiarisme 

di lingkungan pendidikan. 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Permasalahan timbul bila terjadi kesenjangan antara das sollen dan das 

sein. Kesenjangan ini pun dirasakan penulis. Larangan plagiarisme sudah 

diketahui oleh hampir setiap sivitas akademika, tetapi dalam praktek sehari-hari 

hanya sedikit yang paham baik secara teori maupun praktek. Berdasarkan latar 

belakang di atas, permasalahan yang diangkat dalam disertasi ini adalah ingin 

dikaji lebih khusus bagaimana implementasi kebijakan tentang pencegahan dan 

penanggulangan plagiarisme di lingkungan Perguruan Tinggi. Untuk itu secara 

khusus akan diteliti: 

 

 Bagaimana pengaturan dan kebijakan pencegahan dan penanggulangan 

plagiarisme di lingkungan Perguruan Tinggi? 
 

 Bagaimana implementasi pengaturan, dan kelemahan kebijakan 

pencegahan dan penanggulangan plagiarisme di lingkungan Perguruan 

Tinggi? 
 
 

 Pelantikan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Jogyakarta oleh Koordinator Kopertis 
Wilayah V, Budi Santosa Wignyosukarto di Gedung Alfonsus, Jampus I UAJY, Mrican, rabu 2 
Februari 2017.
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 Bagaimana norma kebijakan pencegahan dan penanggulangan plagiarisme 

yang diperlukan di Perguruan Tinggi? 

 
 
 

1.3. Tujuan Penelitian 

 

Penelitian  ini  dilakukan  untuk  menjawab  masalah-masalah penelitian 

 

diatas, yaitu 

 

 Untuk menelusuri pengaturan dan kebijakan pencegahan dan 

penanggulangan plagiarisme di lingkungan Perguruan Tinggi. 
 

 Untuk mengkaji implementasi pengaturan dan kelemahan kebijakan 

pencegahan dan penanggulangan plagiarisme di lingkungan Perguruan 

Tinggi? 
 

 Untuk merumuskan norma kebijakan pencegahan dan penanggulangan 

plagiarisme yang diperlukan di Perguruan Tinggi. 

 
 

 

1.4. Manfaat Penelitian 
 

 

Secara  umum  manfaat  penelitian  ini  untuk  kepentingan  akademis/teoritis  dan 
 

praktik. Manfaat akademis antara lain untuk memperkaya pemikiran-pemikiran 

 

yang telah ada tentang plagiarisme Disertasi ini diharapkan dapat memberikan 

 

manfaat praktis, yaitu dapat memberi kontribusi khususnya pembaruan undang- 

 

undang atau peraturan terkait dengan plagiarisme secara spesifik. Secara khusus 

 

manfaat penelitian ini adalah menemukan pemahaman tentang plagiarisme yang 

 

dapat digunakan secara baku di lingkungan Perguruan Tinggi. Dan, memberi 

 

sumbangan instrument yang dapat digunakan  Perguruan Tinggi dalam mencegah 

 

dan penanggulangan perbuatan plagiarisme dalam bentuk kebijakan, dan teori- 

 

teori yang diperlukan secara sederhana, efektif dan efisien untuk mencegah dan 

 

mengendalikan  perbuatan  plagiat  di  lingkungan  mahasiswa.  Dan,  membantu 
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Perguruan Tinggi mensosialisasikan dan mengimplementasikan Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 tentang 

Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme di Perguruan Tinggi. 

 

 

1.5 Sistematika Penulisan 
 

Penulisan laporan penelitian dalam bentuk disertasi disusun dengan 

sistematika sebagai berikut. 

 

Bab kesatu berisi latar belakang masalah diawali dengan konsep 

plagiarisme, plagiarisme di lingkungan perguruan Tinggi, Plagiarisme sebagai 

Pelanggaran Hak Cipta; dan upaya pencegahan dan penanggulangan plagiarisme; 

rumusan masalah yang akan diteliti; tujuan dan manfaat penelitian, dan sitematika 

penulisan. 

 
Bab kedua berisi tentang Tinjauan Pustaka yang berisi landasan teori, dan 

landasan konseptual. Landasan teori membahas tentang teori hukum harta 

kekayaan; teori hukum responsif, dan teori penegakan hukum. Landasan 

konsepsionel berisi undang-undang-yang berkaitan dengan plagiarisme yaitu: 

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta; Undang-Undang No. 20 

Tahun 2003; Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan 

dan Penanggulangan Plagiarisme di Lingkungan Perguruan Tinggi; dan beberapa 

peraturan pelaksana lainnya. 

 

Bab ketiga tentang Metodologi Penelitian. Dalam bab ini membahas 

tentang jenis penelitian, metode penelitian, tahap-tahap penelitian keabsahan data 

dan metode analisis data dan lokasi penelitian. 

 

Bab keempat berisi tentang analisa dan pembahasan. Bab ini berisi 

pengaturan dan kebijakan pencegahan dan penanggulangan plagiarisme di 
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lingkungan Perguruan Tinggi; Disini dijelaskan tentang konsepsi plagiarisme di 

lingkungan Perguruan Tinggi Negari (PTN) dan swasta (PTS) : implementasi 

pengaturan dan kebijakan pencegahan dan penanggulangan plagiarisme di 

lingkungan perguruan tinggi. Di sini dibahas kasus-kasus yang ada; dan terakhir 

adalah pengaturan dan kebijakan pencegahan dan penanggulangan plagiarisme 

yang dibutuhkan di lingkungan perguruan tinggi. Di sini dibahas dan dianalisa 

undang-undang yang ada dan kelemahannya sehingga diusulkan beberapa 

perkembangannya, antara lain undang-undang tentang hak cipta, undang-undang 

tentang perguruan tinggi; peraturan pemerintah tentang pencegahan dan 

penanggulangan plagiarisme di lingkungan perguruan tinggi. 

 

Bab Kelima merupakan bagian penutup yang akan memberikan simpulan 

atas seluruh hasil pembahas dari penelitian yang dilakukan dan saran atas 

permasalahan yang ditetapkan dalam penelitian. 

 
 

 

1.6. Orisinalitas 
 

 

Tema plagiarisme bukan suatu topik baru di lingkungan pendidikan tinggi. Seperti 

diketahui bahwa plagiarisme sudah ada sejak zaman Romawi. Namun, pemahamannya 

terus berkembang dari dunia sastra ketika seorang penyair Romawi memberi istilah 

plagium kepada orang-orang yang membacakan sajaknya di depan umum tanpa 

memberitahu siapa penciptanya. Dan, pada abad ke 21 ini plagiarisme makin 

berkembang dengan ditemukannya teknologi informasi dan Komunikasi. 

 
Penelitian “Implementasi Kebijakan Tentang Pencegahan dan Penanggulangan 

Plagiarisme di Lingkungan Perguruan Tinggi” ini didasari dari banyak penelitian dan 
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tulisan orang lain di berbagai bidang kajian hal ini dapat dilihat dari catatan kaki tulisan 

ini dan beberapa hal singkat berikut ini. 

 

V. Henry Soelistyo Budi, dengan bukunya yang berjudul “Plagiarisme: 

Pelanggaran Hak Cipta dan Etika”, yang diterbitkan di Jogya oleh penerbit Kanisius pada 

tahun 2014. Buku ini ditulis komprehensif, sangat lengkap. Penelitian ini mengambil satu 

butir materi dari seluruh isi buku pak Henry, yaitu membahas tentang implementasi 

pencegahan dan penanggulangan plagiarisme. Dengan menggunakan metode penelitian 

yuridis normatif didampingi empiris membuat penelitian ini menjadi berbeda. Data awal 

yang digunakan adalah hasil kuesioner atau wawancara tertulis yang disebar di tiga 

Perguruan Tinggi Negeri dan Tiga Perguruan Tinggi Swasta. 

 

Gloria M.S. Laoh, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratu Lngi 

menulis skripsi dengan judul “Tindakan Plagiarisme Dalam Lingkup Pendidikan Ditinjau 

dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Plagiarisme. Permasalahan 

pertamanya, yaitu bagaimana pengaturan tindakan plagiarisme di lingkungan pendidikan 

menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014. Tulisan ini melihat plagiarisme sebagai 

permasalahan hukum pidana dengan menggunakan metode penelitian normatif. Hasil 

penelitian ini dimuat dalam jurnal”Lex et Societas”, vol .IV/N0. 2/Feb/2016/Edisi 

Khusus. Perbedaan antara penenlitian ini adalah mengkaji plagiarisme dari sisi perdata 

dan menggunakan metode yuridis normatif dengan data primer dan sekunder. 
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