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BINCANG ANTARA KITA DARI DUNIA MAYA 

SWA-PLAGIARISME  

From: masyarakat_linguistik@yahoo.com On behalf of Bambang Kaswanti Purwo 

Sent: Tuesday, 14 July 2015 12:24 AM 

To: Masyarakat_Linguistik_Indonesia@yahoogroups.com 

Reply To: Masyarakat_Linguistik_Indonesia@yahoogroups.com 

Subject: [mlindo] swa-plagiarisme 

Anggota Masyarakat Linguistik Indonesia: 

Ada ihwal yang perlu kita sadari dan cermati bersama, sebagai masyarakat akademik, akan 

adanya yang disebut tindakan "swa-plagiarisme". Yang lazim didengang-dengungkan selama ini 

adalah "plagiarisme", tindakan mengutip atau mengambil karya orang lain di dalam karya tulis 

kita tanpa mengakui itu sebagai "suatu pinjaman". Pengakuan bahwa sebagian yang kita tuliskan 

di dalam makalah kita bukan gagasan kita sendiri melainkan gagasan yang kita dapatkan dari 

karya tulis orang lain perlu kita tunjukkan dengan menyebutkan sumbernya. Apabila sumber 

gagasan itu (dari artikel atau buku mana) tidak disebutkan, sekalipun itu dilakukan secara tidak 

sengaja atau karena lalai, kita tetap akan dikatakan sebagai "pencuri gagasan orang lain", 

tindakan yang tidak mengikuti etika akademik. 

Selain yang disebut plagiarisme ini juga ada yang namanya "swa-plagiarisme", yaitu tindakan 

mencuri gagasan milik sendiri, gagasan sendiri yang pernah disampaikan pada seminar, 

konferensi, dan yang semacamnya, atau yang dituliskan pada skripsi, tesis, disertasi, atau karya 

yang dipublikasikan. Meskipun itu gagasan kita sendiri, kalau itu kita tuliskan kembali di dalam 

karya kita pada kesempatan atau waktu yang berlainan, haruslah kita sebutkan sumbernya, pada 

makalah mana gagasan yang bersangkutan pernah disampaikan sebelumnya. 

Misalnya, kita ada makalah yagn pernah kita bentangkan pada suatu seminar, kalau itu kemudian 

kita kirimkan ke suatu jurnal agar diterbitkan, wajiblah kita sebutkan di dalam makalah untuk 

terbitan itu bahwa versi awal dari makalah itu pernah disajikan di seminar mana pada bulan dan 

tahun berapa. Meskipun makalah "baru" itu adalah hasil revisi dari makalah sebelumnya, tetaplah 

perlu disebutkan informasi bibliografis dari makalah sebelumnya itu kalau ada gagasan yang 

diangkat kembali pada makalah baru. Bahkan kalau gagasan yang diambil itu berasal dari skripsi 

S1-nya sendiri pun, perlu disebutkan juga informasi bibliografis dari skripsi S1 itu. Apabila ini 

tidak dilakukan, maka kita terkena dakwaan telah melakukan swa-plagiarisme. 

Oleh karena itu, kami mengimbau seluruh anggota MLI agar menyadari ini. Apabila mengirimkan 

makalahnya ke jurnal kita, Linguistik Indonesia, janganlah sampai melalaikan ini. Apabila sampai 

ada sangsi akademik dari pihak yang berwewenang melakukan itu, yang terkena sangsi akademik 

bukan hanya penulis makalah yang bersangkutan, melainkan juga jurnal yang menerbitkannya. 

Marilah bersama kita pelihara dan kita tingkatkan terus mutu jurnal kita bersama ini dan janganlah 

sampai jurnal kita ini tercemari oleh tindakan yang berkaitan dengan plagiarisme dan juga swa-

plagiarisme. Ini kami sampaikan di sini karena pernah itu terjadi pada makalah yang dikirimkan 

ke editor Jurnal Linguistik Indonesia, baik yang berupa plagiarisme maupun swa-plagiarisme.  
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Salam sejawat, 

Bambang Kaswanti Purwo 

Editor Utama Linguistik Indonesia 

From: masyarakat_linguistik@yahoo.com On behalf of P. Ari Subagyo 

Sent: Tuesday, 14 July 2015 12:59 AM 

To: Masyarakat_Linguistik_Indonesia@yahoogroups.com 

Reply To: Masyarakat_Linguistik_Indonesia@yahoogroups.com 

Subject: [mlindo] swa-plagiarisme 

Yth. Prof. Bambang Kaswanti Purwo,  

terima kasih telah mengingatkan tentang swa-plagiarisme. 

Martabat dunia keilmuan (termasuk jurnal Linguistik Indonesia) harus ditegakkan dengan 

menghindari praktik swa-plagiarisme. Menjunjung etika akademik lebih mulia dibandingkan 

sekadar produktif menulis makalah/artikel ilmiah.  

Salam Anti-Plagiarisme 

P. Ari Subagyo 

USD Yk 

From: masyarakat_linguistik@yahoo.com On behalf of Fuad Abdul Hamied 

Sent: Tuesday, 14 July 2015 6:27 AM 

To: Masyarakat_Linguistik_Indonesia@yahoogroups.com 

Reply To: Masyarakat_Linguistik_Indonesia@yahoogroups.com 

Subject: [mlindo] swa-plagiarisme 

Prof Bambang, 

Itu nasihat yang baik sekali, tepat waktu, amat mendasar, alias penting 

untuk kita ikuti. 

Salam, 

Fuad Abdul Hamied 

From: masyarakat_linguistik@yahoo.com On behalf of Bambang Kaswanti Purwo 

Sent: Tuesday, 14 July 2015 9:30 AM 

To: Masyarakat_Linguistik_Indonesia@yahoogroups.com 

Reply To: Masyarakat_Linguistik_Indonesia@yahoogroups.com 

Subject: [mlindo] swa-plagiarisme 

Terima kasih, Prof. Fuad dan Ari Subagyo, atas dukungan spontannya. Memang swa-

plagiarisme ini di kalangan banyak di antara kita dianggap bukan suatu plagiarisme. Masak, 

memakai gagasannya sendiri dikatakan “mencuri”. Namun, ihwalnya di sini, kan, sekalipun 

gagasan sendiri, gagasan itu sudah pernah disampaikan pada masa lalu dan pada suatu wadah 

terbitan tertentu. 

Marilah kita baca tulisan di http://www.ithenticate.com/plagiarism-detection-

blog/bid/52948/Self-Plagiarism-Is-it-Really-Plagiarism#.VaRnfY4m61s, misalnya, untuk 

mendalami apa makna swa-plagiarisme itu. 

Self-plagiarism is also known as ‘reuse,’ ‘recycling fraud,’ or ‘duplicate publication,’ 

and consists of a person re-purposing their own written material without providing 

proper attribution by citing the original content.  The ethical (and legal) dilemma of 
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self-plagiarism spans across several industries and vocations, but is most apparent in 

an academic atmosphere. 

Salah satu kasus swa-plagiarisme dijumpai pada karya profesor dari Queen University. Ketika 

terbukti karyanya itu terketahui tersangkut swa-plagiarisme, tiga karyanya dicabut dari jurnal 

yang pernah memuatnya. 

A recent case out of Queen’s University in Ontario, Canada illustrates some of the 

problems with self-plagiarism.  A mechanical and materials engineering professor, 

Reginald Smith, recently had three papers retracted from the the Annals of the New 

York Academy of Sciences because it was discovered that he had reused work that 

he’d previously published.  

Tidak hanya itu. Ternyata karya yang diterbitkan ulang dengan namanya sendiri itu terketahui 

menampilkan kembali gagasan yang sebelumnya dihasilkan bersama koleganya. Dengan 

demikian, sang profesor itu melakukan dua jenis pelanggaran etika akademik: tidak hanya 

melakukan swa-plagiarisme melainkan juga plagiarisme, “mencuri” gagasan dari koleganya 

sendiri.  

One particularly egregious part of this case is that the previous publications were co-

authored, so the professor was not only self-plagiarizing, but also plagiarizing the 

colleagues that originally published the works along with him. 

Di Queen University, swa-plagiarisme dapat dituntut sebagai tindakan yang tidak senonoh, 

terkena pemecatan dan denda. 

In a research atmosphere such as Queens University, self-plagiarism can lead to 

charges of scientific misconduct, firings and fines.  For students in an academic 

atmosphere, self-plagiarism is often treated with the gravity of a standard case of 

plagiarism, resulting in suspension or expulsion. 

Swa-plagiarisme dapat menyeret kita ke ranah hukum: pelanggaran hak cipta dari terbitan 

sebelumnya. 

Self-plagiarism can also have major legal implications.  There are some cases where 

the copyright of a previously published work has been transferred away from the 

original owner. 

Apa artinya itu? Pengarang yang menerbitkan ulang gagasannya [maksudnya, tentunya, tanpa 

mengakui bahwa itu pernah diterbitkan sebelumnya] dapat dituntut untuk 

mempertanggungjawabkan tindakannya yang melanggar hak cipta. 

This means that if the original owner reuses their old work they are violating the 

copyright and can be held legally accountable for their actions. 

Demikian cuplikan ringkas dari laman yang saya baca pagi ini. Selanjutnya, kalau ingin 

mendalami lagi ihwal swa-plagiarisme ini, silakan melanjutkan membaca sendiri tulisan yang 

baru sebagian saja saya kutip ini. Dapat juga dipelajari dari sumber-sumber lain, yang banyak 

tersedia di dunia maya. Tinggal ngeklik “self-plagiarisme” saja. 
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Mari kita usahakan bersama supaya mulai sekarang kita sebagai pencinta bahasa, khususnya 

yang menjadi anggota Masyarakat Linguistik Indonesia, mulai memelopori melakukan tindakan 

yang tidak berbau swa-plagiarisme. Kalau pada masa lalu, karena kurang menyadari ini, masih 

melakukan itu, mulai sekarang marilah kita tidak melakukan itu lagi, sambil berbagi 

pengetahuan ini kepada sesama kita, termasuk kepada para mahasiswa kita. 

Salam sejawat, 

Bambang Kaswanti 

From: masyarakat_linguistik@yahoo.com On behalf of Wahyudi Joko Santosa 

Sent: Tuesday, 14 July 2015 5:36 PM 

To: Masyarakat_Linguistik_Indonesia@yahoogroups.com 

Reply To: Masyarakat_Linguistik_Indonesia@yahoogroups.com 

Subject: [mlindo] swa-plagiarisme 

Yth. Bapak Prof. Dr. Bambang Kaswanti Purwo 

Terima kasih atas informasi yang sangat penting perihal "plagiarisme" dan "swa-plagiarisme." 

Semoga masyarakat akademik memahami dan menjauhi praktik kedua tindakan yang kurang 

terpuji tersebut. 

Salam, 

Wahyudi J.S. 

Universitas Negeri Semarang 

From: masyarakat_linguistik@yahoo.com On behalf of Gufran Ibrahim 

Sent: Tuesday, 14 July 2015 8:28 PM 

To: Masyarakat_Linguistik_Indonesia@yahoogroups.com 

Reply To: Masyarakat_Linguistik_Indonesia@yahoogroups.com 

Subject: [mlindo] swa-plagiarisme 

Prof. Bambang yang baik 

Kita tentu saja tercerahkan dengan "alarm" tentang perlunya penegakan moral akademik dalam 

 menulis artikel yang disampaikan dengan begitu menggugah dan menggugat berkaitan dengan 

"swa-plagiarisme". Saya tidak hanya setuju, tetapi juga ikut merawat semangat membangun 

kejujuran akademik. Ini perlu terus digaungkan agar marwah kecendekiaan kita terus terjaga.   

Banyak-banyak terima kasih karena Prof Bambang telah mengingatkan agar kita tak abai pada 

moral akademik ini, karena di titik inilah ketingggian akal budi bertempat. Sukses selalu! 

Gufran A. Ibrahim 

Universitas Khairun, Ternate 
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BAHASA KITA JADI BAHAN BINCANG DUNIA MAYA   

From: masyarakat_linguistik@yahoo.com On behalf of Masyarakat Linguistik Indonesia 

Sent: Monday, 27 July 2015 13:06 PM 

To: Masyarakat_Linguistik_Indonesia@yahoogroups.com 

Reply To: Masyarakat_Linguistik_Indonesia@yahoogroups.com 

Subject: [mlindo] Tulisan Prof. Bambang Kaswanti Purwo di Kompas, 27 Juli 2015 

Bahasa Kita Jadi Bahan Bincang Dunia Maya 

Tulisan Norimitsu Onishi tentang bahasa Indonesia, yang terbit di The New York Times (baca 

Kompas, 20 Juni 2015, halaman 6), tiga hari kemudian ditanggapi Michel S, seorang Indonesia 

yang menetap di Jerman.  

Pampangan yang diunggah di  hircus.indonesiamatters.com/indonesians-adopting-english-5/, 

dengan tajuk "Indonesian adopting English: but in what way?", melanjutkan ulasan mengenai 

anak-anak Indonesia yang berbahasa pertama bahasa Inggris. Pampangan berbahasa Inggris ini 

menuai 27 tanggapan dari kalangan Indonesia dan dunia. 

Untuk menyekolahkan anak ke sekolah internasional yang layak, demikian secara ringkas 

pandangan Michel, bagi orangtua menengah-atas yang mampu bukanlah persoalan. Namun, 

bagaimana dengan orangtua lain, yang membesarkan anaknya dengan bahasa Inggris, tetapi 

bahasa Inggris mereka sendiri belepotan, didukung bahasa Inggris pekerja rumah tangga (PRT)-

nya yang lebih berantakan lagi. Mungkin saja anak itu mampu berbicara dalam tiga bahasa 

(bahasa daerah, Indonesia, dan Inggris), tetapi ketiganya sama-sama rendah tingkat 

kemahirannya.  

Pandangan ini mengundang tanggapan David, yang berbagi kesannya bahwa banyak kalangan 

menengah ke atas sesungguhnya tidak peduli apakah anaknya menguasai bahasa Inggris secara 

baik atau tidak. Yang membanggakan hanya ini: dari mulut anaknya dapat keluar bahasa 

Inggris. Sikap orangtua ini terkait ke perilaku unjuk lagak (snobbery): berbangga diri anaknya 

belajar di sekolah yang berbahasa Inggris.  

Lain lagi dari penanggap yang berinisial ET. Memang jelas ada unjuk lagak, tetapi ada juga 

tujuan praktis, yaitu menyiapkan anak meraih kemampuan untuk berkompetisi dalam keadaan 

masa kini yang terus berkembang (barangkali maksudnya tuntutan "globalisasi"). Segi ini belum 

terbayangkan oleh para nasionalis tahun 1920-an ketika mereka mencanangkan jati diri 

Indonesia. 

Namun, ketiganya ini barulah pendapat atau pandangan. Bagaimana hasil penelitian menyangkut 

kasus ini?  

Kasus ini unik karena bahasa pertama anak Indonesia yang lahir dan dibesarkan di Indonesia 

(Kompas, 20 Juni 2015) adalah bahasa asing, bahasa yang tidak diujarkan di lingkungan sekitar.  

Keluarga Jawa yang tinggal di Australia, misalnya, apabila melahirkan anak di sana, bisa jadi 

anaknya menjadi penutur berbahasa pertama bahasa Inggris. Kalau keluarga itu tinggal di India, 

bisa jadi anak Jawa tadi berbahasa pertama bahasa Hindi atau bahasa Inggris karena bahasa 

Inggris dan Hindi diujarkan di lingkungan kehidupan sehari-hari. Bahasa Inggris di India, 

seperti juga di Singapura, Filipina, bukan bahasa asing. 
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Dijunjung di luar 

Di Indonesia, bahasa Inggris merupakan bahasa asing, bukan bahasa sehari-hari masyarakat 

luas, sebagaimana di India, Singapura, atau Filipina. Di sinilah keunikan Indonesia: mengapa 

dan bagaimana bahasa Inggris sampai bisa menjadi bahasa pertama bagi cukup banyak anak 

Indonesia yang lahir dan dibesarkan di Indonesia? 

Salah satu kemungkinan jawabannya dapat ditangkap dari hasil penelitian Rebecca Urip, 

mahasiswa Unika Atma Jaya, terhadap tiga keluarga di Jakarta dengan delapan anak, dalam 

rentang usia 4-17 tahun. Menurut penelitian yang tertuang di dalam tesis S-2-nya yang diuji 28 

Mei 2015 di Program Studi Linguistik Terapan Bahasa Inggris, Sekolah Pascasarjana Unika 

Atmajaya, anak-anak itu sejak TK mengikuti sekolah dengan pengantar bahasa Inggris dan 

bergaul dalam lingkungan berbahasa Inggris.  

Ketika kepada setiap orangtua diajukan pertanyaan, "Seandainya Anda harus memilih salah satu 

di antara kedua bahasa ini, mana yang harus dikorbankan: bahasa Indonesia atau Inggris?", 

masing-masing sama jawabannya, "Bahasa Indonesia." 

Ketika ditanya mengapa, jawaban yang muncul, antara lain, bahasa Inggris lebih efisien, lebih 

membuka peluang ke dunia luas, lebih banyak menyediakan sumber pengetahuan. Mengenai 

seni dan budaya Indonesia, mereka berpandangan bahwa itu sudah tidak relevan lagi dengan 

situasi saat ini. Alih-alih nonton ini, anak-anak dilimpahi tontonan yang berbahasa Inggris. 

Bagaimana dengan lingkungan komunikasi anak sehari-hari? Mereka di rumah bercakap-cakap 

dalam bahasa Inggris dan hanya bergaul dalam lingkungan yang berbahasa Inggris. Mereka pun 

sadar, memahami, dan menerima perlakuan orangtua yang diterapkan kepada mereka. "This is 

my parents' policy. They don't want me to mix-up with Indonesian students because they want 

me to, you know, really learn English and everything."  

Mereka hanya berbahasa Indonesia dengan PRT dan sopir, dengan logat asing pula, seperti 

orang asing saat berbahasa Indonesia. Bagi anak-anak ini, bahasa Indonesia turun dan sempit 

fungsinya. 

Akan tetapi, di lingkup mancanegara, bahasa kita justru dijunjung tinggi dan menarik minat 

luas. Dalam posting-posting WordPress, setelah bahasa Spanyol, bahasa Indonesia merupakan 

bahasa yang menempati urutan ketiga paling banyak digunakan.  

Menurut Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Andri Hadi, saat ini 

ada 45 negara yang mengajarkan bahasa Indonesia. Di Vietnam, sejak akhir 2007, pemerintah 

daerah Ho Chi Minh City telah mengumumkan secara resmi bahasa Indonesia menjadi bahasa 

kedua. Vietnam adalah anggota ASEAN pertama yang menetapkan bahasa Indonesia sebagai 

bahasa resmi kedua di negaranya. 

Bahwa bahasa Indonesia mulai tak lagi dikuasai oleh sebagian di antara anak-anak Indonesia 

masa kini, karena mereka mulai beralih jadi penutur yang lebih fasih berbahasa asing (Inggris) 

daripada berbahasa sendiri, suatu kekhasan yang barangkali tiada duanya di dunia. Apakah 

keunikan ini sesuatu yang patut dibanggakan atau diratapi? 

Bambang Kaswanti Purwo 

Guru Besar Linguistik Unika Atma Jaya, Jakarta  
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Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 27 Juli 2015, di halaman 7 dengan judul 

"Bahasa Kita Jadi Bahan Bincang Dunia Maya".  

From: masyarakat_linguistik@yahoo.com On behalf of Stephanus Bala 

Sent: Friday, 31 July 2015 9:37 AM 

To: Masyarakat_Linguistik_Indonesia@yahoogroups.com 

Reply To: Masyarakat_Linguistik_Indonesia@yahoogroups.com 

Subject: [mlindo] Tulisan Prof. Bambang Kaswanti Purwo di Kompas, 27 Juli 2015 

Mengapa tidak menjadi multibahasawan yang tetap menjunjung nasionalisme 

Indonesia? Jadi, kita tetap bisa menempatkan diri dengan baik di bumi persada 

Indonesia ini. Anak-anak semacam ini hanyalah korban salah didik, bukan hanya salah 

ajar. Mungkin sebaiknya menjadi penduduk negara Antah Berantah, sehingga kasus ini 

menjadi tidak menarik untuk diteliti.Salam bahasa. 

Stephanus Bala 

 


