
 

 

 

 

 

 

V.  KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Kesimpulan 

 

 

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah penulis jelaskan diatas, maka 

kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Bentuk-bentuk pelanggaran plagiarisme yang dilakukan penulis dalam 

membuat cerita pendek berdasarkan indikator yang mengacu pada bentuk-

bentuk plagiarisme Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 

2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi 

serta bentuk-bentuk plagiarisme yang dikemukakan Julissar, yaitu antara lain 

menggunakan ide atau gagasan orang lain dalam suatu karya tulis tanpa 

mengemukakan identitas sumbernya, menggunakan atau mengutip kata-kata 

atau kalimat orang lain dalam suatu karya tulis tanpa memberi tanda kutip 

dan/atau mengemukakan identitas umbernya serta menyerahkan/ 

mempublikasikan cerpen yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh 

pihak lain sebagai cerpennya tanpa mencantumkan sumbernya. 

 

2. Perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta terhadap tindakan plagiarisme 

dalam cerita pendek, tersebut diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Ketika suatu karya tulis telah 

menjadi ciptaan dengan label hak cipta, maka secara yuridis penulis tidak 
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hanya berhak mendapatkan perlindungan hak cipta, tetapi juga mendapatkan 

pengakuan, penghormatan, dan penghargaan masyarakat. Terkait dengan kasus 

plagiarisme cerpen yang dilakukan oleh Dadang Ari Murtono yang tidak 

mencantumkan nama atau sumber dari cerpen milik Akutagawa Ryunosuke 

tersebut, dalam hal ini Dadang telah melanggar hak ekonomi dan hak moral 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.  

 

3. upaya untuk mencegah terjadinya tindakan plagiarisme cerpen salah satunya 

yaitu kejujuran dari diri penulis. Pihak penerbit yang menerbitkan cerpen 

tersebut juga turut bertanggung jawab dalam mengawasi pelaksanaan kode etik 

penulisan cerpen yang dilakukan oleh penulis. Walaupun sudah ada hukum 

yang mengatur mengenai hak cipta tetapi hukum bagi tindakan plagiarisme 

belum sepenuhnya efektif, pemerintah selaku aparat hukum juga bertanggung 

jawab dalam upaya pencegahan tindakan plagiarisme yang dilakukan penulis. 

  

B. Saran 

 

Saran yang diharapkan dari adanya penelitian ini adalah sebaiknya perlu diadakan 

pengenalan mengenai antiplagiarisme sejak dini, disamping itu anti-plagiarisme 

harus lebih disosialisasikan ke seluruh kalangan masyarakat, karena Undang-

Undang Hak Cipta belum mengatur secara lebih spesifik mengenai kalusul-

klausul pelanggaran plagiarisme beserta sanksinya. Bagi penulis sebaiknya lebih 

teliti dalam mengutip kata-kata maupun kalimat-kalimat milik orang lain dengan 

mencantumkan sumbernya secara jelas sehingga tidak dikatakan sebagai tindakan 

plagiat. Para redaktur media cetak seharusnya juga turut mengawasi cerpen-
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cerpen yang dikirim oleh penulis ke media cetak tersebut agar tidak ada cerpen 

hasil plagiat yang dapat di publikasikan kepada masyarakat. 


