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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1) Plagiat merupakan perbuatan yang dapat menyebabkan kerugian. 

Kerugian dari pihak pemilik hak cipta, maupun dari pelaku plagiat itu 

sendiri. Pihak pemilik hak cipta dirugikan dalam hal kekayaan secara 

intelektualnya telah dicuri dan dapat digunakan oleh pihak lain untuk 

mendapatkan keuntungan tanpa ijin dari pemiliknya. Sedangkan 

pelaku plagiat, apabila diketahui dan terbukti melakukan tindakan 

plagiat akan dikenakan sanksi administratif dan juga sanksi pidana.  

Pengaturan tentang tindak pidana tentang plagiat tidak diatur didalam 

KUHP, tetapi diatur dalam Undang-undang no 20 tahun 2003 tentang 

sistem pendidikan nasional dan undang undang no 19 tahun 2002 

tentang hak cipta.  

2) Sanksi bagi para pelaku plagiat dapat berupa hukuman dendan dan 

dalam bentuk kurungan penjara selama beberapa waktu yang 

ditentukan. Sedangkan sanksi administratif bagi pelaku plagiat, dalam 

hal ini plagiat di bidang akademik diatur dalam Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan 

dan Penanggulangan plagiat di Perguruan Tinggi. Sanksi administratif 

dapat berupa teguran ringan, hingga pencabutan gelar akademik, 

vokasi ataupun profesinya apabila terbukti melakukan plagiat. 
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4.2 SARAN 

 

1) Dengan semakin mudahnya setiap orang mengakses informasi di 

dunia ini, maka semakin mudah kecenderungan untuk melakukan 

plagiat. Hal ini membutuhkan perhatian lebih oleh pemerintah 

ataupun instansi terkait untuk menanggulangi masalah plagiat di 

Indonesia. Pemerintah dan instansi terkait perlu memberikan 

pengetahuan ataupun pendidikan tentang dampak kerugian dalam 

melakukan tindakan plagiat, sehingga kedepannya tidak ada lagi 

pihak yang merasa dirugikan. 

2) Undang-undang no 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional 

dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 17 Tahun 2010 

tentang Pencegahan dan Penanggulangan plagiat di Perguruan Tinggi 

perlu direvisi, karena undang-undang tersebut belum secara tegas 

dalam mengatur tentang sanksi bagi para plagiat. Masih banyak cela 

dan ruang untuk melakukan perbuatan plagiat bagi para mahasiswa 

ataupun tenaga pendidik. Sehingga perlu lebih diatur, diperjelas dan 

bahkan diperberat hukumannya agar tindakan plagiat dapat berkurang 

di Indonesia. 
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