Kata Pengantar
Kurangnya bahan bacaan dan terbatasnya pengetahuan
teknologi informasi mendorong budaya plagiat di kalangan
masyarakat penulis karya ilmiah secara global. Tanpa
dukungan akses seluas-luasnya terhadap buku yang „up to
date‟ dan jurnal terbaru yang memadai yang diterbitkan oleh
penerbit ternama, menghindari plagiat tidak akan berjalan
maksimal. Oleh karena itu, di tengah keterbatan ketersediaan
sumber bacaan, para akademisi dapat memanfaatkan PDF
reference manager, Mendeley. Salah satu fitur Mendeley
adalah „private group‟ untuk berbagi referensi full-text dengan
para kolega satu disiplin ilmu. Di samping itu, para akademisi
juga dapat memanfaatkan fitur lain seperti “Paper” di
Mendeley Web dan “Literature Search” di Mendeley Desktop
yang digunakan sebagai mesin pencari referensi akademik
yang ada di dunia.
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Bab 1
Pendahuluan
Pada tahun 1450, Gutenberg dengan “Printing Press”nya
melakukan revolusi akses publik terhadap karya tulis dan
teks kesusastraan yang dikontrol ketat oleh pihak dewan
gereja. Pada tahun 1675, istilah“Licensing Act” muncul
untuk mengendalikan ledakan publikasi. Pada tahun
1704, lahir sembilan penerbitan koran di kota London.
Lima tahun berikutnya, tahun 1709, “Philosophical
Transaction Journal” diterbitkan oleh the Royal Society
of London.

Momentum

inilah

yang

melahirkan

penghargaan

terhadap pikiran dan gagasan pribadi yang diakui secara
resmi sebagai "Property" pada tahun 1800. Tepat di
tahun yang sama, lahirlah “England's Statute of Anne”
sebagai pengakuan resmi terhadap “authorial rights”
sebagai konsep dasar “copyrights law”. Ketidakpatuhan
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terhadap “copyrights law” inilah yang memunculkan
istilah plagiat (Sutherland-smith, 2008).
Plagiat telah membudaya sehingga tentu sangat sulit
dihindari

apalagi

dihilangkan.

Oleh

karena

itu,

diperlukan upaya dan komitmen semua pihak yang
terkait untuk menghindari budaya plagiat yang sudah
mendarah daging ini. Pertama-tama, persepsi akademisi
tentang plagiarism harus diubah. Bukan tidak mungkin
kalangan akademisi masih banyak yang bingung
memaknai antara plagiat dengan imitasi atau peniruan.
Padahal, kedua istilah ini walaupun mirip secara kasat
mata tetapi hakikatnya sangat jauh berbeda. Plagiat yang
merupakan

tindakan

penculikan

hak

intelektual,

sementara imitasi adalah tindakan peniruan yang secara
alami dialami sejak manusia lahir (Eisner & Vicinus,
2011).

Persepsi yang keliru ini telah mengakar dengan sangat
kuat dalam pikiran dan perasaan para akademisi di
negara miskin dan berkembang. Maka bukanlah hal yang
baru dan mengherankan menemukan atau mengetahui
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adanya informasi tentang plagiat yang dilakukan oleh
para akademisi. Bahkan, beberapa professor dan calon
professor yang belakangan ini terjerat dalam kasus
plagiat harus menanggung rasa malu. Persepsi keliru ini
membentuk pola pikir yang mendorong munculnya sikap
masa bodoh yang pada akhirnya menciptakan kebiasaan
plagiat.

Para akademisi yang terjebak kasus plagiat ramai-ramai
membela diri dengan mencari-cari alasan. Beberapa di
antaranya beralasan tidak sengaja. Ada juga yang
beralasan dikejar deadline. Namun, ada juga yang
dengan

jujur

mengakui

kekeliruannya.

Apapun

alasannya, tindakan plagiat tidak dapat dibenarkan secara
hukum.

Diperlukan komitmen yang kuat agar tidak lagi muncul
persepsi yang keliru tentang plagiat di kalangan
akademisi. Pada titik inilah, momentum menghentikan
budaya plagiat dapat dilakukan demi mendorong budaya
merangkai kata demi kata berdasarkan hasil bacaan
dengan mengutip sumber ide. Dengan cara inilah, para
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akademisi akan terbiasa melahirkan gagasan dalam
bentuk karya ilmiah yang memiliki novelty. Dengan
demikian, pulikasi karya ilmiah dapat ditingkatkan tanpa
ada kekuatiran terjebak tindakan plagiat.

Editor:

Muhammad Basri Jafar
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Bab 2
Mengenal Mendeley

Mendeley adalah aplikasi extraksi referensi dan metadata
otomatis yang dapat dioperasikan melalui Mendeley
Desktop dan jejaring sosial serta mesin pencari referensi
akademik yang dapat dioperasikan melalui Mendeley
Web. Mendeley Desktop dan Mendeley Web sangat
membantu penggunanya dalam hal mengatur dan
membagi karya ilmiah menemukan data penelitian dan
berkolaborasi secara online.
Mendeley menggabungkan Mendeley Desktop sebagai
PDF dan aplikasi managemen referensi yang tersedia
dalam versi Windows, Linux dan Mac dengan Mendeley
Web sebagai jejaring sosial online bagi para peneliti
(Henning & Reichelt, 2008; Hull, Pettifer, & Kell, 2008;
Palmer, 2009). Tanggal 23 September 2013, Mendeley
mengumumkan bahwa Mendeley dapat diinstal gratis di
iPhone

dan

iPad

(Dennis,
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2013).

Mendeley

mengharuskan bagi penggunanya untuk menyimpan
semua data sitasi di server beserta dokumen dalam
bentuk PDF ful-text. Pada saat registrasi, Mendeley
menggratiskan kapasitas penyimpanan online sebanyak 2
GB.

2.1. Sejarah Mendeley
Mendeley didirikan pada bulan November 2007 oleh tiga
mahasiswa S3 Jerman. Versi pertamanya yang masih
dalam tahap ujicoba diperkenalkan ke publik pada bulan
Januari 2009 (Williams, 2012). Tim yang mengerjakan
proyek Mendeley ini terdiri dari peneliti, alumni, dan
software developers dari berbagai institusi akademik.
Inverstor perusahaan terdiri dari mantan executive
chairman Last.fm dan mantan founding engineers Skype
serta akademisi dari peguruan tinggi ternama di Inggris,
Cambridge University (Reller & Bonasio, 2013).
Mendeley telah memenangkan sejumlah penghargaan.
Dua di antaranya adalah penghargaan dari The Europas
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Shortlist: Best Social Innovation (which benefits society,
EMEA) (Butcher, 2009).

The Guardian memberikan

penghargaan kepada Mendeley sebagai peringkat 6
dalam

kategori

"Top

100

tech

media

companies"(Guardian News and Media, 2009).

2.2. Akuisisi Mendeley oleh Elsevier
Berbagai penghargaan yang telah diraih Mendeley tidak
membuatnya lepas dari kritik. Mendeley dibeli oleh
perusahaan penerbit Elsevier pda tahun 2013 (Reller &
Bonasio, 2013). Penjualannya memunculkan perdebatan
di kalangan ilmuwan dan media yang tertarik pada Open
Access. Penjulan Mendeley membuat kuatir anggota
komunitas ilmuwan yang merasa bahwa program
akuisisi ini oleh Penerbit ternama Elsevier yang terkenal
menerapkan praktek penerbitan yang terbatas dengan
harga jurnal yang tinggi. Namun demikian, kekhwatiran
ini dibantah oleh Oliver Dumon, Managing Director
Academic and Government Research Markets Elsevier.
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Oliver Dumon menyatakan bahwa Mendeley adalah
perusahaan inovatif dengan budaya luar biasa, bakat dan
semangat kolaboratif dan akan tetap menjaga semangat
tersebut. Bahkan Elsevier bertekad menyeimbangkan
dan

mengembangkan

Mendeley

yang

dapat

menguntungkan semua komunitas peneliti. Elsevier juga
menyediakan akses luas bagi user mendeley untuk
menggunakan tool content, data, dan analytics dan
meningkatkan ekosistem applikasi pihak ketiga yang
membantu Elsevier‟s and Mendeley‟ meningkatkan
keterlibatannya dengan peneliti.
Senada dengan Oliver Dumon, Victor Hening, sang CoFounder dan CEO Mendeley menyatakan bahwa visi
Mendeley adalah membuat sains lebih kolaboratif dan
terbuka

dan

Mendeley

telah

didukung

penyedia

informasi sains terbesar dunia yang koleksi referensinya
memungkinkan

pengguna

Mendeley

melakukan

percepatan mencapai visi Mendeley. Victor Henning
menegaskan komitmennya untuk menjamin pengguna
Mendeley dengan slogan “hidup lebih mudah”.
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Bukti sambutan hangat Elsevier terhadap pengguna
Mendeley adalah kapasitas penyimpanan online gratis
yang awalnya hanya 1 GB, setelah diakuisisi oleh
Elsevier ditingkatkan menjadi 2 GB. Demikian pula
dengan

kapasitas

penyimpanan

berbayar

juga

ditingkatkan. Mendeley Institutional Edition (MIE) juga
tetap dipertahankan. MIE adalanh tool yang membantu
universitas menganalisa kegiatan penelitian yang up to
date dan mencocokkan impact factor dengan sitasi
akademik. Mendeley juga memungkinkan pustakawan
mengekstrak lebih banyak sumber referensi dengan
mengoptimalkan langganan. Mendeley menyediakan
pelayanan yang lebih baik bagi peneliti dengan
menulusuri jurnal mana yang sudah dibaca oleh dosen
dan mahasiswa.

2.3. Fitur Mendeley
Fitur Mendeley, baik Mendeley Desktop maupun
Mendeley Web adalah sebagai berikut:
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Mendeley Desktop dapat dioperasikan di Sistem
Operasi Windows, Mac dan Linux.
Ekstraksi otomatis metadata dari file PDF.
Back-up dan sinkronisasi PDF Full-text di
beberapa komputer
Sharing PDF file di Private Group dan sitasi di
Public Group.
PDF viewer yang dilengkapi dengan sticky notes,
text highlighting dan full-screen reading.
Pencarian PDF fulltext di server Mendeley
dengan fitur “literature search” di Mendeley







Dekstop dan “papers di Mendeley Web.
Otomatis sitasi dan daftar pustaka di Microsoft
Word, OpenOffice.org dan LibreOffice.
Kutip sitasi artikel penelitian dari website
eksternal seperti Google Scholar.
BibTeX, Endnote, CiteUlike export
Jejaring sosial yang memungkinkan para
pengguna Mendeley posting, komentar dan
membuat profil yang sekaligus sebagai



Curriculum Vitae online.
iPhone app
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iPad app
ORCID

2.4. Mendeley Bantu Hindari Referensi
Abal-abal
Seiring pesatnya perkembangan referensi online dan
semakin digemarinya jejaring sosial menarik perhatian
sekelompok peneliti, software developer dan akademisi
ternama perguruan tinggi di Inggris untuk membuat
software jejaring sosial akademik. Jejaring sosial
akademik ini dapat mengintegrasikan fitur manajemen
referensi dengan media sosial. Gagasan ini terwujud
dalam versi beta pada tahun 2007 dengan nama
“Mendeley”.
Setahun berikutnya, Mendeley diperkenalkan ke publik
sehingga peneliti dapat terkoneksi satu sama lain untuk
mengadakan penelitian kelompok dan berbagi referensi
PDF fulltext. Di samping itu, peneliti juga dapat
memposting gagasannya melalui media sosial Mendeley

11

dan dikomentari oleh peneliti lain yang berada dalam
satu grup. Para peneliti juga dapat mengirim pesan
khusus ke inbox peneliti lain untuk mendiskusikan halhal penting.
Kini Mendeley digunakan secara meluas di seluruh
dunia.

Di

Indonesia,

Mendeley

secara

resmi

direkomendasikan penggunaannya oleh DIKTI sebagai
salah satu unsur penilaian akreditasi jurnal nasional
ditandai oleh diterbitkannya buku Pedoman Akreditasi
Terbitan Berkala Ilmiah (Direktorat Penelitian dan
Pengabdian

kepada

Masyarakat,

2014).

Namun

demikian, penggunanaan reference atau citation manager
seperti Mendeley di Indonesia baru sebatas himbauan
bagi para akademisi. Di negara tetangga, Malaysia,
mahasiswa

program

pascasarjana

diharuskan

menggunakan reference atau citation manager dalam
menulis tesis atau disertasi.
Dengan demikian, mahasiswa tidak lagi kesulitan
merevisi proposal atau tesis yang telah dikoreksi oleh
dosen

pembimbing

karena

mahasiswa

yang

bersangkutan dapat memahami lebih dalam lagi revisi
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pembimbing dengan kembali mereview PDF fulltext di
Mendeley Desktop. Tidak diwajibkannya penggunaan
reference atau citation manager di Indonesia membuat
mahasiswa, dosen dan peneliti belum menyadari manfaat
penggunaannya. Skripsi, thesis atau disertasi masih
sering hanya dianggap sebagai pelengkap formalitas
mencapai

gelar

akademik.

Kebiasaan

ini

akan

berdampak buruk terhadap integritas akademik. Tanpa
menggunakan reference atau citation manager, karya
ilmiah seperti skripsi, thesis atau disertasi sangat rawan
terjebak dalam tindakan plagiat. Salah satu aspek yang
menjebak seorang penulis dalam plagiat adalah tidak
adanya sinkronisasi antara kutipan dalam teks dengan
referensi di daftar pustaka.
Tidak telitinya para akademisi dalam mengutip referensi
di era pesatnya perkembangan teknologi menjadi
jebakan yang memalukan. Akademisi ramai-ramai
menjadi tersangka pelaku tindakan plagiat boleh jadi
hanya kekeliruan dalam mengutip. Hal ini dapat dengan
mudah dihindari jika para akademisi sadar akan manfaat
penggunaan reference atau citation manager seperti
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Mendeley. Menghindari terjadinya tindakan salah kutip
referensi tentu lebih baik jika dosen mengajarkan
mahasiswa bimbingannya menggunakan reference atau
citation manager seperti Mendeley. Keteladanan dari
para dosen pembimbing dalam upaya menghindari
plagiat tentu sangat efektif melahirkan generasi yang
menjunjung tinggi nilai-nilai luhur integritas akademik.
Penggunaan software reference atau citation manager
yang dapat membantu seorang penulis membuat kutipan
di teks dan referensi di daftar pustaka otomatis
terkoneksi.

Fitur

ini

tidak

dapat

lagi

dihindari

penggunaannya oleh siapapun dalam menulis karya
ilmiah. Hal ini memerlukan perhatian serius dari para
akademisi dalam upaya menghargai gagasan orang lain.
Pesatnya perkembangan teknologi penulisan karya
ilmiah, para akademisi dituntut mampu menggunakan
software reference atau citation manager sehingga tidak
ada lagi kekhawatiran terjebak tindakan plagiat hanya
karena keliru dalam sitasi.
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Bab 3
Hindari Plagiat
dengan Tingkatkan Publikasi

Kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menuai
pro kontra yang mengharuskan mahasiswa S1, S2, dan
S3 publikasi di jurnal nasional dan internasional sebagai
syarat mendapat gelar akademik (DIKTI, 2012a, 2012b).
Banyak pihak yang menilai kebijakan ini justru
menumbuhsuburkan bisnis jasa penulisan artikel, skripsi
dan tesis (Arifin, 2012). Jauh sebelum ada kewajiban
pubikasi di jurnal ilmiah saja, jasa penulisan paper,
skripsi atau tesis sudah tumbuh subur di kalangan
akademisi.

Ada

yang

beriklan

menawarkan

jasa

pengolahan data, bahkan ada juga yang langsung
promosikan jasa penulisan paper, skripsi atau tesis.
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3.1. Jasa Penulisan Paper, Skripsi atau
Tesis
Apalagi setelah menjadi kebijakan Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi. Tentu saja, kebijakan ini dianggap
peluang bisnis yang menggiurkan bagi mereka yang
sudah lama menawarkan jasa penulisan paper, skripsi
atau tesis. Keuntungan tentu akan semakin bertambah
seiring banyaknya pesanan demi mencapai gelar
akademik. Kondisi ini diperparah oleh sikap mahasiswa
yang kurang peduli atau boleh jadi tidak memiliki
kompetensi dalam menulis paper, skripsi atau tesis.
Pilihan terakhir bagi mereka adalah mendatangi jasa
penulisan paper, skripsi atau tesis yang biasanya banyak
beroperasi di sekitar kampus.

Ironis, tidak jarang pelaku jasa penulisan paper, skripis
atau tesis melibatkan asisten dosen. Bahkan pelaku
penulisan jasa penulisan paper, skripsi atau tesis ini tidak
menutup kemungkinan didukung oleh dosen senior.
Sebagai dosen pembimbing, dosen senior lebih mudah
memilih mahasiswa yang menjadi target skripsi atau
16

tesisnya sebagai proyek penulisan paper, skripsi atau
tesis.

Pesatnya perkembangan teknologi informasi

yang

memudahkan mahasiswa akses internet, jasa penulisan
paper, skripsi atau tesis sangat mudah dijumpai.
Penyedia jasa penulisan paper, skripsi atau tesis terangterangan menawarkan beberapa kategori di websitenya
lengkap dengan biaya dan jangka waktu penyelesainnya.
Umumnya,

mahasiswa

mungkin

merasa

kesulitan

mengerjakan analisis data penelitian sehingga mereka
umumnya dibuatkan bab metodologi penelitian oleh jasa
penulisan skripsi atau tesis.

Kondisi ini tentu saja harus segera mendapatkan
penanganan khusus oleh semua pihak yang terkait.
Diperlukan upaya menelusuri latar belakang sindikat jasa
penulisan paper, skripsi atau tesis ini. Boleh jadi akar
persoalannya adalah terbatasnya

akses

mahasiswa

mendapatkan referensi populer. Mahasiswa seharusnya
dapat membaca buku popular di perpustakaan yang
terupdate setiap tahun. Namun fakta berbanding terbalik,
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mahasiswa hanya menemukan buku yang tidak bermutu
di perpustakaan.

Ketika mahasiswa beralih memilih akses jurnal via
internet, mereka justru hanya dapat mengakses jurnal
gratisan yang sangat rawan plagiat. Jurnal gratisan ini
juga rawan karena sewaktu-waktu dapat dihapus oleh
adminnya sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Jurnal gratisan juga banyak yang merupakan hasil
plagiat dari jurnal ternama yang hanya dapat diakses
oleh perguruan tinggi yang sudah berlangganan.

Di samping itu, banyak mahasiswa yang mencari
referensi di blogspot dan Wikipedia. Padahal referensi
baik blogspot maupun Wikipedia sewaktu-waktu dapat
diubah oleh penulis atau adminnya bahkan linknya
rawan berubah. Karya ilmiah yang dibuat dengan cara
referensi seperti ini tidak dapat divalidasi ketika
disubmit

di

jurnal

internasional

ternama.

Ketika

referensinya dideteksi, link yang dituju sudah hilang.
Boleh jadi, referensi di link tersebut sudah diedit dan
dipindahkan ke link lain yang sesuai atau sudah dihapus.
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Kondisi ini mendorong mahasiswa yang tidak memiliki
integritas akademik memilih jalan pintas. Mereka pasrah
dan mendatangi jasa penulisan paper, skripsi atau tesis.
Bahkan

ada

juga

mahasiswa

yang

datang

ke

perpustakaan menemui oknum pegawai perpustakaan
untuk fotokopi tesis tertentu. Hasil fotocopy tesis ini
selanjutnya diketik ulang kemudian dimodifikasi sesuai
judul yang sudah disetujui dosen pembimbing.

Cara seperti ini akan menghasilkan kesemrawutan
referensi

karena

boleh

jadi

referensi

dari

tesis

sebelumnya sudah hilang linknya. Lebih parah lagi, jika
referensi tersebut masih lengkap dan linknya tidak
berubah, maka mahasiswa yang bersangkutan mudah
dijerat tindakan plagiat. Apalagi mendeteksi referensi
yang dikutip dari jurnal gratisan sangat mudah dilakukan
di Google.

Kesemrawutan ini diperparah oleh koleksi buku di
perpustakaan yang jarang diupdate atau bahkan tidak
pernah diupdate. Lebih semrawut lagi, mahasiswa tidak
19

diajarkan cara menghindari plagiat. Kondisi ini mau
tidak mau memaksa mahasiswa menggunakan software
reference atau citation manager untuk mengutip,
menyusun dan melacak referensi.

Kewajiban publikasi di jurnal nasional bagi mahasiswa
S1 dan jurnal nasional akreditasi DIKTI bagi mahasiswa
S2 dan jurnal internasional bagi mahasiswa program S3
dimaksudkan untuk menekan angka plagiat. Sayangnya,
kebijakan ini cenderung setengah hati karena DIKTI
hanya berlangganan dengan direktori seperti Proquest
dan Ebsco. Meskipun direktori ini dapat diakses,
penggunanya hanya dapat membaca abstrak dan fulltext
jurnal gratisan. Jurnal ternama dalam index kedua
direktori ini harus tetap dilanggan untuk mendapatkan
akses download full-text.

Sikap DIKTI yang hanya memilih berlangganan dengan
direktori kecil seperti ini menunjukkan upaya yang
belum maksimal untuk menghindari atau menekan angka
plagiat yang sudah pada tingkat yang kritis. Tentu saja
sulit bagi mahasiswa menulis paper, skripsi atau tesis
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yang bebas dari tindakan plagiat jika referensi yang
dibaca atau didownload hanya referensi yang tidak
popular. Kondisi ini diperburuk oleh tidak jelasnya
prosedur “tesis submission”.
Pada akhirnya mahasiswa terus terdorong oleh suasana
akademik yang memberikan mereka peluang besar
melakukan tindakan plagiat. Suasana akademik yang
semrawut ini menggoda para akademisi melakukan
tindakan plagiat yang sangat vulgar. Ada yang terbutkti
hanya

mengganti nama penulis paper

di

jurnal

internasional kemudian dikirim ke jurnal nasional. Ada
pula yang fotocopy skripsi atau tesis di satu pergururuan
tinggi kemudian diketik ulang dan diklaim oleh
mahasiswa dari perguruan tinggi lain sebagai hasil
karyanya.

3.2. Deteksi Plagiat
Fakta terbatasnya referensi yang dapat diakses oleh
mahasiswa akibat setengah hatinya pemerintah melaui
21

DIKTI untuk berlangganan dengan jurnal ternama
menuntut kemandirinan perguruan tinggi. Perguruan
tinggi di Indonesia dapat mensiasatinya dengan menjalin
kerjasama publikasi dengan perguruan tinggi negara
tetangga yang sudah berlangganan dengan semua jurnal
ternama. Cara lain adalah memaksimalkan jejaring sosial
untuk berbagi referensi. Dosen Indonesia alumni
perguruan tinggi ternama dari negara maju juga dapat
membantu dengan mendaftar sebagai ikatan alumni
untuk mengakses jurnal ternama.

Kemudian setiap dosen pembimbing menyimpan koleksi
referensi full-textnya di penyimpanan online untuk
selanjutnya dishare kepada mahasiswa bimbingan yang
membutuhkan.

Setelah

itu,

perguruan

tinggi

berlangganan dengan provider pelacak plagiat yang
paling

popular

saat

ini,

yakni

“turnitin”

di

www.turnitin.com. Software pelacak plagiat ini hanyak
dapat difungsikan jika ada akses internet.

Keakuratan software ini mendeteksi plagiat sangat
membantu dosen mengoreksi keaslian paper, skripsi atau
22

tesis. Software ini melacak presentase kesamaan susunan
kata antara file mahasiswa yang diperiksa dengan semua
referensi online di dunia. Presentasi kesamaan kata yang
tinggi mengindikasikan tingginya potensi plagiat yang
dilakukan

oleh

mahasiswa.

Dengan

demikian,

mahasiswa dapat segera merevisi paper, skripsi atau
tesisnya untuk menghindari jeratan plagiat.

Software ini juga memiliki fitur mendeteksi tingkat
keaslian referensi yang tercantum di daftar pustaka.
Software ini dilengkapi dengan database yang terdiri atas
17 miliar laman web, 200 juta makalah penelitian
mahasiswa. Software ini juga sangat tepat digunakan
oleh dosen untuk memberikan feedback lengkap kepada
mahasiswa mengenai kualitas keaslian tulisan.

Cara tersebut di atas belum cukup tanpa adanya upaya
maksimal sosialisasi pengguanaan software reference
atau citation manager. Reference atau citation manager
yang direkomendaskan oleh (Direktorat Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat, 2014) adalah Mendeley.
Software ini dinilai efektif dalam membantu menyusun
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secara otomatis referensi yang digunakan pda saat
menulis paper, skripsi atau tesis di daftar pustaka.
Dengan demikian, baik mahasiswa maupun dosen
pembimbing tidak lagi perlu kuatir akan penggunaan
referensi yang fiktif. Dapat dipastikan bahwa semua
kutipan di dalam naskah tercantum referensinya di daftar
pustaka. Di samping itu, dosen pembimbing juga dapat
membantu

mahasiswa

bimbingannya

menelusuru

referensi yang up to date dan tersedia fulltexnya
sehingga dapat dianalisa dan direvisi.

Keaslian referensi juga dapat dilacak dengan bantuan
software ini untuk menghindari penggunaan referensi
fiktif. Mendeley menyediakan fitur Digital Object
Identifier

(DOI)

untuk

mendeteksi keaslian data

kepustakaan setiap judul artikel. DOI berfungsi untuk
menelusuri Uniform Resource Locator atau Universal
Resource Locator (URL) sebagai alamat permanen setiap
artikel di internet.

Referensi

yang

dikutip

dari

jurnal

yang

tidak

menyediakan DOI sangat mudah dipalsukan. Jurnal yang
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hanya memiliki International Standard Serial Number
(ISSN) sangat berpotensi dipalsukan artikelnya atau
diselipkan artikel yang sebenarnya tidak pernah terbit.
Semua jurnal ternama sudah menyediakan DOI sebagai
alamat permanen setiap judul artikel sehingga tidak perlu
gelisah tentang cara mendapatkan DOI. Bagi pengelola
jurnal,

DOI

dapat

diperoleh

dengan

mengakses

www.doi.org. Paper yang sudah memiliki DOI, jika
dimasukkan ke dalam Mendeley Desktop, semua data
kepustakaannya secara otomatis terkoreksi. Dengan
demikian, mahasiswa tidak perlu lagi melengkapi data
kepustakaan setiap referensi secara manual yang tentu
saja sangat menyita waktu dan membosankan.

3.3. Tingkatkan Publikasi
Upaya

nyata

merespon kebijakan publikasi

bagi

mahasiswa mulai tingkat Sarjana sampai program
Doktor, salah satunya adalah dengan membentuk Panitia
Ujian Skripsi, Tesis dan Disertasi (PUSTD). Panitia ini
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bertugas mendeteksi tingkat keaslian skripsi, tesis dan
disertasi dengan melibatkan pegawai kampus yang
memiliki integritas moral yang tinggi. PUSTD ini
mewakili setiap jurusan dari masing2 fakultas yang
bekerja di satu ruang kerja khusus untuk memudahkan
koordinasi dan supervisi. PUSTD ini juga harus
memastikan deteksi akurat potensi plagiat skripsi, tesis
dan disertasi mahasiswsa. Tugas lainnya yang tidak
kalah penting adalah melacak keaslian referensi yang
dikutip oleh mahasiwa.

Jika presentase potensi plagiat melebihi tingkat toleransi
yang telah ditetapkan dan referensi yang dikutip tidak
dapat dideteksi, maka mahasiswa yang bersangkutan
merevisi skripsi, tesis atau disertasinya. Skripsi, tesis,
dan disertasi yang disubmit oleh mahasiswa ke PUSTD
ini dalam bentuk softcopy. Setelah melalui proses revisi,
barulah

mahasiswa

yang

bersangkutan

diizinkan

mendaftar ujian tutup.

Setelah mahasiswa dinyatakan lulus ujian tutup, skripsi,
tesis atau disertasi dikonsultasikan oleh mahasiswa
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dengan pembimbingnya yang kemudian disahkan oleh
tim penguji ujian tutup. Selanjutnya, skripsi, tesis atau
disertasi disubmit lagi ke PUSTD lengkap dengan 1
paper penelitian yang sudah terbit di jurnal nasional bagi
S1 dan S2 dan jurnal internasional bagi mahasiswa S3
yang sesuai dengan skripsi, tesis atau disertasi yang
disubmit.

Setelah tahap ini dilalui, mahasiswa yang bersangkutan
dinyatakan berhak mendaftar untuk mengikuti wisuda
atau mendapatkan ijazah. Jika seorang mahasiswa
program Doktor melewati prosedur standar seperti ini
sejak program Sarjana, maka ketika berhasil meraih
gelar Doktor, sekurang-kurangnya yang bersankutan
memiliki publikasi di 2 jurnal nasional dan 1 jurnal
internasional. Dengan prosedur standar seperti ini,
diharapkan kewajiban publikasi tidak lagi terasa berat.
Dengan prosedur seperti ini pula, mahasiswa diharapkan
dapat menyelesaikan kuliahnya tepat waktu.

27

Bab 4
Problematika Plagiat Skripsi,
Tesis dan Disertasi
Sejak abad ke-19, plagiat telah menjadi masalah serius
dalam dunia akademik yang tetap berlangsung hingga
hari ini. Ini tentu memerlukan pertimbangan khusus
karena memiliki dampak yang tidak sehat dalam dunia
pendidikan.

Namun,

seiring

meningkatnya

akses

internet, plagiatpun berjamuran. Plagiat bisa saja terjadi
karena sikap mahasiswa terhadap ketersediaan sumber
bacaan di perpustakaan. Kondisi nyata di perpustakaan
menentukan cara mahasiswa mengakses dan mencari
referensi. Parafrase sebagai keterampilan dasar dalam
menulis, masih dianggap sulit. Demikian pula dengan
mengutip pendapat penulis dalam jurnal, buku atau
sumber bacaan lainnya, banyak mahasiswa yang masih
kalang kabut.
Keadaan demikian mendorong banyak mahasiswa
berpikir singkat, hanya “copas” (copy-and-paste) skripsi,
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thesis atau disertasi orang lain. Faktor lain yang
memungkinkan mahasiswa tidak melakukan parafrase
yang tepat dan mengutip pendapat dengan benar adalah
persepsi yang keliru mengenai plagiat. Definisi yang
campur aduk antara plagiat dan imitasi dapat memicu
sikap keliru mahasiswa dalam menghadapi masalah ini.
Oleh

karena

itu,

menerapkan

hukuman

kepada

mahasiswa yang memplagiat akibat persepsinya yang
keliru adalah tindakan yang lebih keliru. Roberts (2008)
memaparkan bahwa diperlukan pendekatan pedagogy
dalam kasus plagiat. Suatu pendekatan yang terintegrasi
dengan kebijakan, penanaman nilai, etika dan perilaku
etis, serta deteksi plagiat yang lebih efisien. Setelah itu,
barulah hukuman lebih ketat diterapkan yang tentu saja
diimbangi oleh pemberian rewards yang layak bagi
mahasiswa yang menulis skripsi, thesis dan disertasi
sebagaimana mestinya.
Meminimalkan plagiat dan meningkatkan kualitas
penelitian juga dapat dilakukan dengan digitalisasi
skripsi tesis atau disertasi dan mempublikasikannya di
portal perpustakaan (perpustakaan online). Namun
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demikian, kurangnya kempetensi petugas perpustakaan
dalam pengarsipan dan publikasi elektronik skripsi, tesis
atau disertasi menjadi masalah yang rumit dan ruwet.
Oleh karena itu, diperlukan pedoman penulisan skripsi,
thesis atau disertasi yang mengatur secara teknis tata
cara penulisan yang terhindar dari plagiat. Menanggapi
kebijakan

Direktorat

Pendidikan

Tinggi

yang

mewajibkan mahasiswa S1, S2, dan S3 memiliki
publikasi ilmiah sebelum selesai kuliah adalah tepat.
Bisa saja, artikel disimpulkan dari skrispi, thesis atau
disertasi sehingga sesuai dengan format artikel yang bisa
dimuat di journal sehingga mahasiswa dapat memiliki
publikasi ilmiah sebelum menyelesaikan kuliahnya.

4.1. Sumber Bacaan
Inovasi yang tak terelakkan dalam teknologi informasi
telah merubah perpustakaan tradisional menjadi digital.
Sikap ketidakpastian Perguruan Tinggi dalam hal
kesiapan untuk menggunakan perpustakaan digital, yang
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seharusnya menjadi salah satu cara untuk mencegah
plagiat

dapat

mengakibatkan

ketidakmampuan

mahasiswa untuk memaksimalkan perpustakaan digital.
Pada akhirnya, mahasiswa mengalami kesulitan dalam
pencarian referensi. Rendahnya kompetensi mahasiswa
dalam mengakses teknologi informasi plus tidak
profesionalnya petugas perpustakaan sangat menentukan
sukses atau gagalnya perpustakaan digital. Oleh karena
itu, perlu pertimbangan dari pengambil kebijakan untuk
memastikan bahwa setiap mahasiswa sudah bisa akrab
dengan perpustakaan digital dengan menyelenggarakan
workshop perpustakaan digital.
Digitalisasi sumber bacaan di perpustakaan adalah
sebuah

kebutuhan

dalam

merespon

kemajuan

pengetahuan. Namun, banyak banyak Perguruan Tinggi
yang tidak siap menghadapi situasi seperti ini. Beberapa
Perguruan Tinggi di Indonesia, terutama di Provinsi
Sulawesi Selatan mungkin tidak memiliki staf yang
cukup kompeten dalam urusan “maintenance” sumber
bacaan digital. Di satu sisi, sumber bacaan digital atau
virtual library adalah pilihan terbaik dalam mengkses
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referensi akademik ketika dikelola secara professional.
Namun, di sisi lain, perpustakaan digital justru akan
menjadi semrawut, jika manajemennya masih dengan
cara tradisional alias manajemen jaman dahulu kala.
Kekhawatiran ini membuat banyak Perguruan Tinggi
cenderung ragu beralaih dari perpustakaan tradisional ke
perpustakaan digital.

4.2. Kompetensi Menulis Akademik
Tidak

sedikit

mahasiswa

yang

tidak

memiliki

pengetahuan memadai mengenai parafrase. Parafrase
dianggap

secara

sederhana

sebagai

tindakan

menduplikasi gagasan penulis. Memang, parafrase
terkait dengan mengulangi teks penulis lain, tetapi
mahasiswa harus menyimpulkan kalimat penulis lain
untuk mengungkapkan ide pokok. Namun, mahasiswa
merasa sulit dalam menyimpulkan ide pokok penulis
lain, mereka mungkin berpikir bahwa diperlukan waktu
yang lama dan energi ekstra untuk merumuskan kalimat

32

baru.

Ketidakbiasaan

dalam

hal

parafrase

dapat

menyebabkan sikap ceroboh mahasiswa sehingga dapat
memperparah tindakan plagiat.
Demikian pula dengan sitasi, unsur essensial dalam
menulis ini juga memerlukan perhatian khusus. Oleh
karena itu, sitasi yang benar tentu memerlukan pelatihan
khusus untuk mencegah tindakan plagiat yang tidak
disengaja. Mahasiswa perlu dibiasakan dengan sitasi
untuk memediasi ide penulis lain dan persepsi pribadi
mahasiswa

terhubung

ke

pembaca.

Menanggapi

kemajuan teknologi dalam menulis karya ilmiah,
mahasiswa diperhadapkan dengan banyaknya pilihan
untuk menggunakan software “citation manager” yang
sangat membantu dalam mengatur referensi pada saat
menulis. Zhang (2012) telah membandingkan empat
“citation manager”. Zotero, Connotea, dan mendeley;
masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan.
Namun demikian, banyak mahasiswa yang mungkin
belum terbiasa menggunakan sitasi otomatis dan
“citation manager”. Hal ini dapat menjebak mahasiswa
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terlibat dalam tindakan plagiat hanya karena sitasi yang
kurang tepat.

4.3. Persepsi Mahasiswa tentang
Plagiat
Sutherland-Smith (2008) mendefinisikan plagiat sebagai
tindakan mencuri kekayaan intelektual pribadi penulis
dan pelanggaran terhadap hak cetak penerbit. Namun,
isu plagiat tetap problematis yang tak berujung dan
bertepi. Apalagi, banyak mahasiswa yang bingung
membedakan tindakan plagiat dengan imitasi atau
peniruan. Banyak mahasiswa yang berasumsi bahwa
menyalin teks dalam karya ilimiah orang lain adalah
proses imitasi atau peniruan yang wajar terjadi dalam
proses belajar sebagaimana bayi belajar berbicara
dengan meniru orang dewasa berbicara. Oleh sebab itu,
diperlukan definisi yang jelas yang secara teknis tertuang
dalam buku pedoman penulisan skripsi, tesis atau
disertasi.
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4.4. Hukuman Pelaku Tindakan
Plagiat
Macdonald and Carroll (2006) menyatakan bahwa
pencegahan tindakan plagiat adalah tanggungjawab
bersama antara mahasiswa, dosen dan institusi dengan
dukungan lembaga penjamin mutu independen. Namun
demikian, tingkat plagiat dan fase duplikasi karya ilmiah
orang lain adalah prioritas memutuskan hukuman
plagiat. Untuk menghindari kesalahpahaman tentang
bagaimana menangani masalah plagiat, hukuman tidak
boleh diserahkan kepada dosen. Dosen dapat mengambil
keputusan pribadi yang bisa mengarah kepada tindakan
yang berlebihan. Mendelegasikan wewenang kepada
dosen untuk menghukum mahasiswa yang memplagiat
tulisan memiliki potensi subyektif.

Dalam konteks Indonesia, hukuman mungkin bukan cara
terbaik

untuk

menghindari

plagiat.

Leo

(2010)

menyatakan bahwa melalui kegiatan belajar yang
intensif dalam menulis, panduan menulis yang cukup
dan feedback yang konstruktif dari pendidik untuk
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membangun kepercayaan diri mahasiswa adalah cara
terbaik

menghindari

hukuman tentu

saja

plagiat.
dapat

Meskipun
mencegah

demikian,
mahasiswa

melakukan plagiat.

4.5. Skripsi/Tesis Elektronik
Salah satu upaya yang mungkin signifikan untuk
menghindari plagiat adalah diterapkannya kebijakan
kewajiban submit skrispi, thesis atau disertasi elektronik.
Ini bertujuan untuk membuat kesadaran konstruktif dan
mengubah paradigma yang apatis terhadap kualitas
skrispsi, tesis atau disertasi. Perguruan Tinggi dapat
meningkatkan akses untuk kepentingan penelitian
mahasiswa melalui persyaratan penerbitan skripsi, tesis
dan disertasi di direktori perpustakaan. Digitalisasi
skripsi, tesis atau disertasi ini diharapkan tidak ada lagi
kasus skripsi, thesis atau disertasi hanya ditempatkan di
rak-rak perpustakaan tertutup oleh debu dan menjadi
sarang laba-laba selama bertahun-tahun. Revolusi baru
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dalam pengarsipan skripsi, thesis atau disertasi telah
mempengaruhi sikap mahasiswa dan dosen dalam
menulis. Mahasiswa dan dosen dituntut aktif dalam
proses konsultasi untuk memberikan jaminan integritas
akademik dalam menulis karya ilmiah. Kebijakan ini
bertujuan mendorong mahasiswa program sarjana dan
pascasarjana untuk meningkatkan kompetensi menulis.
Di samping itu, diperlukan upaya untuk memfasilitasi
mahasiswa melakukan penelitian kolaboratif dengan
dosen sehingga kebijakan ini dapat terwujudkan.
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Bab 5
Tutorial Mendeley
5.1. Install Mendeley Desktop
Sebelum memulai proses install Mendeley Desktop,
beberapa hal perlu diperhatikan. Terlebih dahulu
pastikan email anda aktif untuk verifikasi akun
Mendeley. Untuk memulai proses install Mendeley
Desktop, terlebih dahulu calon pengguna Mendeley
mengisi biodata.

 Buka browser baru dan ketik url mendeley.com
 Pilih Create a Free Account
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 Isi biodata anda dengan mengisi kolom First Name
dan Last Name.

 Ketik alamat email anda yang aktif.
 Ketik password Mendeley anda.
 Klik Get Started.
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 Lengkapi profil singkat anda dengan mengisi kolom
bidang studi dan profesi anda

 Klik Finish

 Klik Save File.
Setelah Save File diklik, aplikasi Mendeley Desktop
mulai didownload. Sambil menunggu proses download
file Mendeley Desktop, periksa inbox email anda.
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 Klik email dari Mendeley di inbox anda

 Klik VERIFY EMAIL ADDRESS untuk verifikasi
akun Mendeley.

Tampilan akun Mendeley Web setelah verifikasi email
berhasil. Langkah selanjutnya adalah tutup semua
browser dan aplikasi lainnya yang terbuka.
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 Buka folder download.

 Klik file Mendeley Desktop yang sudah didownload.

 Klik Run
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 Klik Next.

 Klik I Agree.
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 Klik Instal.

 Centang Run Mendeley Desktop jika anda ingin
langsung langsung masuk di Mendeley Desktop.

 Klik Finish.
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Proses instalasi Mendeley Desktop berhasil. Langkah
berikutnya adalah masuk di akun Mendeley Web untuk
explore beberapa fitur penting. Mendeley Web adalah
perpustakaan pribadi pengguna Mendeley yang dapat
diakses dan disinkronisasi di banyak komputer atau
iPad/iPhone.

Mendeley

menyediakan

kapasitas

penyimpanan gratis sebanyak 2GB di Mendeley Web
bagi setiap pengguna Mendeley.

5.2. Explore Fitur Mendeley Web
Sebelum explore lebih jauh fitur Mendeley Desktop, ada
baiknya anda sign in di Mendeley Web untuk explore
fiturnya. Beberapa fitur yang sangat penting bagi
akademisi adalah Curriculum Vitae online, Jejaring
Sosial Peneliti, Web Importer dan Academic Search
Engine. Mendeley Web juga memungkinkan pengguna
Mendeley berbagi referensi fulltext dengan bergabung
atau membuat Private Group.
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 Klik sign in untuk masuk ke akun Mendeley Web
anda di mendeley.com

 ketika username.

 Ketiak Password.
 Klik Sign in.
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 Klik nama profil anda

 Klik Edit Profile.
Fitur Edit Profile ini berfungsi sebagai Curriculum
Vitae (CV) online. CV ini mencakup informasi minat
penelitian, afiliasi atau institusi tempat anda bekerja,
biografi, daftar publikasi, riwayat pendidikan dan
penghargaan yang pernah diterima.
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 Edit Research Interest.
 Upload Photo.

 Edit Location/Affiliation.
 Edit Bio Information.
 Edit Publications.

 Edit Education/Awards.

 Klik People.
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 Klik Victor Henning atau nama teman anda yang
sudah memiliki akun Mendeley.
 Klik Follow.
Informasi terkni kolega anda juga dapat anda akses dan
komentari atau like. Demikian pula, kolega anda juga
akan mendapatkan informasi terbaru dari anda, mereka
juga bias komentar dan like postingan anda. Fitur ini
dapat diexplore di Dashboard.

 Klik Dashboard untuk explore fitur jejaring sosial
Mendeley. Mendeley menyediakan kolom Posting,
Like dan Comment.
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Fitur lain yang dapat diexplore di Mendeley Web adalah
My Library. Fitur ini berfungsi sebagai perpustakaan
pribadi online anda. Semua dokumen yang anda
tambahkan di My Library akan di sinkronkan dengan
dokumen anda di Mendeley Desktop. Sinkronisasi dapat
dilakukan di banyak komputer, IPhone atau iPad.

 Hati-hati tambahkan dokumen di My Library.
Khusus untuk folder My Publication, anda hanya
boleh menambahkan dokumen atau paper publikasi
anda. Fitur ini berfungsi sebagai daftar publikasi
anda.
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 Klik Add untuk menambahkan dokumen. Pastikan
anda klik My Publication untuk menambahkan
publikasi anda atau klik All Documents untuk
menambahkan koleksi dokumen yang bukan karya
ilmiah pribadi anda.

 Klik Add file (s) untuk menambahkan satu atau
beberapa file.

 Klik Add folder untuk menambahkan folder yang
berisi beberapa dokumen.

 Klik Add entry manually jika anda hanya ingin
menambahkan data kepustakaan yang tidak ada file
PDFnya.
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 Setelah klik Add entry manually, pilih jenis
publikasi, lengkapi nama penulis, judul, tahun terbit,
abstrak, volume dan issue jika ada dan penerbit.
Anda

juga

boleh

mengisi

kolom

url

untuk

memudahkan untuk memudahkan mendeteksi alamat
dokumen tersebut.

 Klik Save.

Fitur lain yang sangat menarik di Mendeley Web adalah
Papers. Fitur ini berfungsi sebagai alternative mesin
pencari referensi seperti Google Scholar. Fitur ini adalah
solusi bagi mahasiswa yang kesulitan mencari referensi
pada saat menulis paper, skripsi, tesis atau disertasi.
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 Klik Papers.

 Ketik keyword referensi yang anda perlukan.
 Tekan enter.
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 Centang open access articles only jika anda ingin
mendapatkan akses PDF fulltext.

 Klik Save PDF to library.

File PDF yang anda telah simpan, secara otomatis
tersimpan di My Library Mendeley Web dan Unsorted
di Mendeley Desktop. Fitur berikutnya yang paling
menarik bagi peneliti muda adalah Group.

 Klik Join group jika anda ingin bergabung di grup
yang sudah ada.

 Anda juga dapat mengetik keyword tertentu untuk
mencari group yang berhubungan dengan minat
penelitian anda.
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 Klik Create a new group, jika anda ingin membuat
grup baru.

 Ketika nama grup.

 Tambahkan informasi penting tentang grup anda di
kolom Enter a group description.

 Klik Private jika anda ingin berbagi referensi dan
file fulltext. Hanya anda dan anggota group yang
dapat melihat grup yang anda buat.
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 Klik Invite-only jika anda hanya ingin berbagi
referensi saja dan publik hanya dapat mengikuti grup
anda.

 Klik Open jika anda hanya ingin berbagi referensi
saja dan publik dapat bergabung di grup anda.

 Klik Create group.

 Ketik nama teman anda di kolom Invite people jika
anda sudah mengikuti (following) atau diikuti
(follower) oleh pengguna Mendeley lain.

 Ketik pesan di kolom Add custom message untuk
mengundang teman anda bergabung di grup.
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 Anda juga boleh abaikan Invite people dan Add
custom message jika anda belum memiliki follower
dan belum following pengguna Mendeley lain
dengan mengklik Skip.

Grup berhasil dibuat. Anda bertindak sebagai Admin
grup ini. Setelah berhasil membuat grup di Mendeley
Web, langkah selanjutnya adalah mengeksplore fitur
Web Importer. Fitur ini berfungsi untuk export citation
di laman web sekaligus tanpa harus memilih satu per
satu referensi yang akan dikutip. Fitur ini terdapat di
Dashboard.
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 Klik Dashboard.

 Klik Install the Web Importer.

 Klik, tahan, dan lepas Save to Mendeley di
bookmark.
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 Buka browser baru.

 Ketika alamat jurnal yang anda ingin kutip.
 Klik Save to Mendeley di bookmark anda.

 Tunggu beberapa saat sampai pilihan referensi yang
aka diimport muncul di sidebar kanan.

 Klik Save all jika anda ingin menyimpan semua
referensi yang terdeteksi oleh fitur Web Importer ini.

 Di tutorial ini, Web Importer Mendeley mendeteksi
100 referensi yang dapat disimpan di Mendeley
Library.

 Referensi ini akan tersimpan di folder Unsorted,
baik di Mendeley Library Mendeley Web maupun
Mendeley Desktop.
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5.3. Add Files di Mendeley Dekstop
Pastikan komputer anda terkoneksi dengan internet
untuk sinkronisasi file antara Mendeley Web dengan
Mendeley Desktop. File atau dokumen yang sebelumnya
ditambahkan di My Library Mendeley Web dapat
langsung disinkronkan secra otomatis di Mendeley
Desktop. Demikian pula, file atau dokumen yang akan
ditambahkan di Mendeley Desktop akan disinkronkan
secara otomatis oleh system dengan My Library di
Mendeley Web.

 Klik dua kali icon Mendeley Dekstop.
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 Tambahkan file atau dokumen di Mendeley Desktop.

 Buat folder baru untuk mengelompokkan referensi
berdasarkan jenis atau bidang keilmuan.
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 Klik All Documents.

 Blok file atau dokumen yang anda kelompokkan
dalam satu folder.

 Klik dan tahan kemudian lepas tepat di folder yang
dituju.

 File atau dokumen di folder Unsorted dapat
dipindahkan ke folder tertentu dengan cara yang
sama dengan langkah di atas.
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 Klik Needs Review untuk koreksi data kepustakaan
file atau dokumen. File ini harus dikoreksi agar sitasi
di MS Word sesuai dengan gaya sitasi yang akan
dipilih.

 Pilih jenis file yang sesuai.
 Ketik nama penulis
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 Ketika tahun terbit dokumen.
 Masukkan Abstrak

 Klik Details are Correct.

 Jika DOI dokumen tidak terdeteksi otomatis, maka
anda copy dan paste di kolom DOI kemudian klik
Magnifier Glass di bagian kanan DOI.
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Cara lain menambahkan referensi di Mendeley Desktop
adalah dengan kutip referensi di Google Scholar
www.scholar.google.com. .

 Ketik keyword yang sesuai dengan referensi yang
anda ingin tambahkan di Mendeley Desktop.

 Klik Cite.
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 Klik di gaya sitasi yang diinginkan.
 Klik RefMan.

 Klik Browse di Open with.

 Klik Mendeley Desktop.

 Klik OK.
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 Referensi ini akan ditambahkan di Unsorted
Mendeley Desktop.

 Fulltext referensi di atas dapat ditambahkan di Files:.
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5.4. Kutip Referensi di MS Word
Untuk mulai kutip referensi di MS Word, terlebih dahulu
klik Install MS Word Plugin di Mendeley Desktop.
Tutup semua aplikasi Word Processing. Jika anda juga
menggunakan software Reference Manager lain, seperti
EndNote, biasanya fitur Insert Citation Mendeley di
MS Word tiba-tiba tidak aktif. Penulis menyediakan
solusinya di bagian akhir sub bab ini.

 Klik Tools.

 Klik Install MS Word Plugin.
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 Klik OK untuk mulai menggunakan fitur Insert
Citation Mendeley.
Mendeley Plugin berhasil diinstal di MS Word.

 Klik References.
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Proses sitasi dapat dimulai dengan pemberian tanda dan
notes. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan proses
revisi ketika paragraf sudah diparafrase. Fitur ini sangat
membantu penulis crosscheck hasil parafrasenya dengan
gagasan asli referensi yang dikutip. Setelah itu, copy
paragraf yang sudah diberi tanda di Mendeley Desktop
untuk dipaste di MS Word.

 Klik Highlight untuk memberi tanda paragraf yang
akan dicopy ke MS Word.

 Klik Notes untuk menambahkan catatan penting.
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 Klik Notes di sidebar kanan Mendeley Desktop
untuk memudahkan pencarian paragraf atau kalimat
yang sudah diberi catatan khusus.

 Klik Select Text.
 atau klik Select Rectangle.

 Pilih paragraf yang sudah diberi tanda.
 Klik Copy.
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 Paste paragraf di MS Word.
 Klik References.

 Pastikan kursor berada di posisi kutipan akan
ditempatkan.

 Klik Insert Citation.

 Klik Go To Mendeley.
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 Klik Cite
Catatan: Jika anda berubah pikiran untuk tidak mengutip
referensi file ini, maka harus memilih Cancel. Jika anda
tidak mengklik baik Cite maupun Cancel, maka anda
tidak dapat mengetik di MS Word.

 Posisi kutipan berada di akhir paragraf sesuai dengan
posisi kursor pada saat klik Insert Citation.

 Langkah

selanjutnya

adalah

Pustaka.

mengetik

Daftar

 Pastikan kursor berada di bawah kata Daftar
Pustaka.
73

 Klik Insert Bibliography, fitur ini hanya satu kali
diklik.

Kutipan selanjutnya tidak perlu lagi klik Insert
Bibliography karena referensinya akan double. Secara
otomatis, setiap referensi berikutnya yang dikutip akan
tersusun rapi di Daftar Pustaka tanpa harus klik Insert
Bibliography lagi. Mendeley MS Word Plugin biasanya
konflik dengan Endnote MS Word Plugin sehingga
Mendeley MS Word Plug ini tiba-tiba tidak aktif,
sebagaimana dalam printscreen di bawah. Solusinya
adalah uninstall software Endnote atau anda aktifkan
kembali template Mendeley.
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 Template Mendeley dapat diaktifkan kembali dengan
mengklik Office Button di pojok kiri atas MS Word.

 Klik word Options.
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 Klik Add-Ins

 Pilih Template.
 Klik Go.

 Centang kembali template Mendeley.

 Klik OK, fitur Insert Citation Mendeley aktif
kembali

76

Daftar Pustaka
Arifin, N. (2012). Publikasi Jurnal Ilmiah Picu Plagiat.
Okezone. Retrieved from
http://news.okezone.com/read/2012/02/27/373/5832
62/publikasi-jurnal-ilmiah-picu-plagiat
Butcher, M. (2009). The Europas: The Winners and
Finalists. TechCrunch. Retrieved from
http://techcrunch.com/2009/07/09/the-europas-thewinners-and-finalists/
Dennis, S. (2013). The New Mendeley for iPad and
iPhone. Retrieved from
http://blog.mendeley.com/uncategorized/the-newmendeley-for-ipad-and-iphone/
DIKTI. (2012a). Penataan Program Doktor. Jakarta.
Retrieved from
http://www.dikti.go.id/?p=7267&lang=id
DIKTI. (2012b). Publikasi Karya Ilmiah. Jakarta.
Retrieved from
http://www.kopertis12.or.id/2012/02/01/suratdirjen-dikti-no-152et2012-tentang-wajib-publikasiilmiah-bagi-s1s2s3.html
Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat. (2014). Pedoman Akreditasi Terbitan
Berkala Ilmiah. Direktorat Jenderal Pendidikan
Tinggi.

77

Eisner, C., & Vicinus, M. (2011). Originality, imitation,
and plagiarism. University of Michigan Press.
Guardian News and Media. (2009). The top 100 tech
media companies. Guardian News and Media
Limited. Retrieved from
http://www.theguardian.com/tech-media-invest100/top-100
Henning, V., & Reichelt, J. (2008). Mendeley - A
Last.fm for research? In Proceedings - 4th IEEE
International Conference on eScience, eScience
2008 (pp. 327–328).
doi:10.1109/eScience.2008.128
Hull, D., Pettifer, S. R., & Kell, D. B. (2008). Defrosting
the digital library: Bibliographic tools for the next
generation web. PLoS Computational Biology.
doi:10.1371/journal.pcbi.1000204
Leo, S. (2010). Preventing Plagiarism around Our
Campus in Indonesia. Bandung: TEFLIN. Retrieved
from
http://repository.upi.edu/operator/upload/paps_2010
_teflin_sutanto_leo.pdf
Macdonald, R., & Carroll, J. (2006). Plagarism - a
complex issue requiring a holistic institutional
approach. Assessment & Evaluation in Higher
Education, 31(2), 233–245.
doi:10.1080/02602930500262536
Palmer, J. (2009). Science enters the age of Web 2.0.
BBC News. Retrieved from
http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/8325875.stm
78

Reller, T., & Bonasio, A. (2013). Elsevier Acquires
Mendeley, an Innovative, Cloud-based Research
Management and Social Collaboration Platform.
Elsevier B.V.
Roberts, T. S. (2008). Student plagiarism in an online
world: problems and solutions. (K. Klinger, K. M.
Roth, J. Thompson, R. Miller, J. Neidig, S. Reed, &
J. Young, Eds.). Hershey and New York:
Information Science Reference. Retrieved from
http://books.google.com.my/books?id=79t3WSkjaC
sC
Sutherland-smith, W. (2008). Plagiarism, the Internet
and Student Learning: Improving Academy
Integrity. New York and London: Routledge Taylor
& Francis Group.
Sutherland-Smith, W. (2008). Plagiarism, the Internet,
and Student Learning: Improving Academic
Integrity. Taylor & Francis.
Williams, S. (2012). Five minutes with: Victor Henning,
co-founder of Mendeley – Connecting academic
research to the outside world. Retrieved from
http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2012/0
8/30/five-minutes-mendeley-victor-henning/
Zhang, Y. (2012). Comparison of Select Reference
Management Tools. Medical Reference Services
Quarterly. doi:10.1080/02763869.2012.641841

79

Biodata Penulis
Andi Anto Patak
Lecturer, Universitas Negeri Makassar
Makassar, Indonesia
Research field: Education - Testing and Evaluation
Assessment in EFL Teaching and Learning
Publications


Journal Article (3)
Andi Anto Patak, Abu Naim Hamimah (2012)
ESL/EFL Students Attitude toward Research
Report Writing in Higher Education: A Literature
Review, 1-6. In SSRN Electronic Journal 5 (65).
o Andi Anto Patak, Abu Naim Hamimah (2012)
Problems Encountered by EFL Students Engage
in Plagiarizing Theses or Dissertations: A
Literature Review. In SSRN Electronic Journal 13
(23).
o Andi Anto Patak (2007) Maximizing the Use of
'Speed Up English 6' Textbook Through
Contextual Teaching and Learning. In SSRN
Electronic Journal.

o

80



Book (1)
o Andi Anto Patak, Erwin Akib (2012) Mendeley:
Citation & PDF Reference Manager plus Jejaring
Sosial. In Arus Timur.
 Generic (1)
o Andi Anto Patak (2014) Bengkel Aplikasi
Mendeley PDF Citation Manager.
Conference Proceedings (3)
o Andi Anto Patak, Sahril Nur, Abu Naim
Hamimah (2014) Avoiding Pseudo International
Journal. In The 1st Academic Symposium on
Integrating Knowledge (ASIK).
o Andi Anto Patak, Abu Naim Hamimah, Hasbullah
Said et al. (2013) CONCEPTUALIZING
ASSESSMENT OF FINAL PROJECT WRITING
IN ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE
(EFL): AN INDONESIAN CONTEXT, 33. In
Proceedings of Technology, Education, and
Science International Conference (TESIC) 2013:
Developing Innovative Technology towards Better
Human Life.
o Sahril, Andi Anto Patak, Abu Naim Hamimah
(2013) USING ENGLISH INSTRUCTIONAL
PACKAGE MODEL THROUGH PROBLEM
BASED LEARNING APPROACH IN
VOCATIONAL HIGH SCHOOL, 27-32. In
Proceedings of Technology, Education, and
Science International Conference (TESIC) 2013.


Report (1)
o Iskandar, A. A. Patak, Rusli (2009) Training of
Creating Blog as a Writing Medium for Students
81

of English Department, Faculty of Languages and
Literature, State University of Makassar.
 Newspaper Article (19)
o Andi Anto Patak (2015) Cendekiawan Muda
Maros Terima Mendeley Merchandize dari
ELSEVIER BV, Citizen Reporter. In Tribun
Timur Newspaper.
o Andi Anto Patak (2015) Mahasiswa UTM
Presentasi Mendeley di UIN Alauddin Makassar,
Citizen Reporter. In Tribun Timur.
o Andi Anto Patak (2014) Demam Pasca Pileg
2014. In Kompasiana.
o Andi Anto Patak (2014) Jadi Juri Lomba Pidato di
Malaysia. In Tribun Timur Newspaper.
o Andi Anto Patak (2014) Jebakan Jurnal
Internasional Abal-abal, 20. In Tribun Timur
Newspaper.
o Andi Anto Patak (2014) Konsep Dropbox di
Pemilu Luar Negeri 2014. In Tribun Timur
Newspaper.
o Andi Anto Patak (2014) Petugas Dropbox PILEG
2014 di Malaysia Mengeluh. In Tribun Timur
Newspaper.
o Andi Anto Patak (2014) Pileg Luar Negeri Rawan
Kecurangan. In Kompasiana.
o Andi Anto Patak (2014) PPI Raih The Best Award
di Malaysia. In Tribun Timur Newspaper.
o Andi Anto Patak (2014) Presentasikan Aplikasi
Software di Malaysia. In Tribun Timur
Newspaper.
o Andi Anto Patak (2014) Simulasi Pemilu Luar
Negeri 2014. In Tribun Timur Newspaper.
82

o

o

o
o
o
o

o

o

Andi Anto Patak (2014) TPSLN 4 & 10 Johor
Bahru Malaysia Sepi Pemilih. In Tribun Timur
Newspaper.
Andi Anto Patak (2013) PPs UNM Gelar Kursus
Kilat Karya Ilmiah, Citizen Reporter. In Tribun
Timur Newspaper.
Andi Anto Patak (2012) Facebook Kian
Fenomenal, Internet. In Kompasiana.
Andi Anto Patak (2012) Fenomena Pacebo‟ dan
Facebook. In Kompasiana.
Andi Anto Patak (2012) Problematika Plagiat
Skripsi, Thesis/Disertasi. In Kompasiana.
Andi Anto Patak (2012) Publikasi Ilmiah akan
Kembangkan Bisnis Skripsi. In Tribun Timur
Portal.
Andi Anto Patak, Erwin Akib (2012) Selamat
Tinggal Referensi Abal-abal, Resensi Buku. In
Fajar.
Andi Anto Patak (2012) Stop Plagiat. In Tribun
Timur Portal.

Awards and Grants





Apr 2014 - UTM International Doctoral
Fellowship
Dec 2009 - Pemprov Sulsel (S3)
Sep 2005 - BPPS DIKTI (S2)
Feb 1999 - Beasiswa Supersemar (S1)

83

Professional Experience
2007 - Present
Lecturer at Universitas Negeri Makassar
Makassar, Indonesia
Classes taught:
Introduction to Information Technology in ELT
Internet in English Language Teaching
Computer Assisted Language Learning
Dec 2011 - Dec 2012
Pembina at Forum Lingkar Pena Ranting UNM
Makassar, Indonesia
Education
Sep 2004 - May 2007
Universitas Negeri Makassar in Makassar, Indonesia
Sep 1998 - Feb 2004
Universitas Negeri Makassar in Makassar, Indonesia

Contact Information
Address: Makassar, Indonesia
E-mail: andi_anto_patak [at] yahoo [dot] com
Webpage:andiantopatak.blogspot.com/

84

Erwin Akib
Head of Department, University of Muhammadiyah
Makassar South Sulawesi Indonesia
Research field: Education
Assessment for Learning
Professional Experience
2009 - Present
Head of Department at University of Muhammadiyah
Makassar South Sulawesi Indonesia
Makassar, Indonesia
2000 - Present
Lecturer at University of Muhammadiyah Makassar
South Sulawesi Indonesia
Makassar, Indonesia
Education
Nov 2003 - Nov 2005
State University of Yogyakarta in Yogyakarta, Indonesia
Master of Education
Sep 1996 - Sep 2000
University of Muhammadiyah Makassar,
South Sulawesi Indonesia
Bachelor

85

