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Kreasi Ulang dan Plagiarisme 
Eka Kurniawan 

 

Beberapa tahun lalu saya menulis cerita pendek berjudul “Pengakoean Seorang 

Pemadat Indis”. Bagi pembaca yang akrab dengan kesusastraan klasik Inggris, judul dan 

cerita tersebut mungkin akan mengingatkannya kepada buku “Confession of an English 

Opium Eater” karya Thomas de Quincey. 

 

Apakah saya terpengaruh buku tersebut? Ya. Apakah saya berusaha menirunya? 

Pada tingkat tertentu, ya. Apalah saya melakukan plagiarisme? Tidak. 

 

“Confession …” terbit di abad 19, ditulis dengan gaya sejenis memoar. Ketika 

membaca buku tersebut, saya teringat pada perdagangan candu di Hindia Belanda abad 

19, yang saya baca melalui beberapa buku. Saya membayangkan, bagaimana jika Thomas 

de Quincey tinggal di Hindia Belanda di abad tersebut dan menuliskan kisah 

pengakuannya sebagai seorang pemadat. 

 

Di sini saya mencoba menggeser sang narator dari Inggris ke Hindia Belanda. 

Artinya, meskipun sama-sama berkisah tentang pemadat, ada konteks sosial yang 

berbeda. Tak hanya itu, dengan memindahkan setting, saya juga dipaksa membayangkan 

bahasa yang dipergunakan oleh si narator: bahasa Melayu pasar, yang saya pelajari dari 

buku-buku terbitan zaman itu. 

 

Dengan perbedaan (atau kreativitas) itulah, cerpen tersebut tak bisa dianggap 

plagiarisme. Tentu ada hal lain yang lebih penting: saya bersikap jujur. Cerpen tersebut 

dibuka oleh baris-baris kutipan dari “Confession …”. Itu bisa dianggap sebagai rujukan, 

penghormatan, terutama bagi pembaca yang menemukan kemiripan di antara kedua 

karya. 

 

Ada kasus lain yang saya bisa berbagi di sini. Juga beberapa tahun lalu, saya 

menulis cerita pendek berjudul “Assurancetaurix”. Untuk pembaca yang akrab dengan 

komik “Asterix” karya Uderzo dan Goscinny, tentu kenal dengan sosok bernama 

Assurancetaurix. 

 

Di komik itu, Assurancetaurix merupakan seorang pemusik dan penyanyi. Ia 

terutama dikenal karena suaranya yang buruk, saking buruknya bisa membuat orang yang 

mendengarnya menderita. Tapi, dia tetap memaksa bernyanyi, terutama untuk 

menyambut kawan-kawan sedesanya yang baru saja memenangkan peperangan atau 

pulang berburu. Untuk menghentikannya bernyanyi, para penduduk desa sering terpaksa 

menyumpal mulutnya dan mengikatnya ke pohon. 
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Di cerita pendek, saya sedikit menafsir ulang posisi Assurancetaurix. Saya 

memberinya aspek politis: Assurancetaurix adalah seniman yang suaranya dibungkam tak 

hanya oleh kekuasaan, tapi juga oleh masyarakatnya sendiri. Tentu masih ada kesamaan 

di sana-sini: saya mempergunakan karakter-karakter yang sama seperti di komik. Saya 

bahkan mencoba meniru lelucon-leluconnya. 

 

Apakah ini sejenis plagiarisme? Saya bisa mengatakan tidak. Seperti di kasus 

cerpen pertama, saya anggap ada kreativitas yang cukup luas untuk membedakan cerpen 

ini dengan cerita-cerita di komik “Asterix”. Tapi, tentu ada hal yang juga 

membedakannya dengan cerpen pertama. Di sana, saya tak mempergunakan karakter 

yang sama dengan di buku De Quincet, sementara di sini, saya benar-benar 

mempergunakan nama-nama dan karakter dari komik “Asterix”. 

 

Untuk cerpen jenis ini, kita mengenal istilah “fanfiction”. Atau fiksi karangan 

penggemar. Umumnya memang cerita yang mendompleng pada kisah lain yang lebih 

populer, seperti komik, seri TV, buku terkenal, film, bahkan bisa juga tokoh di dunia 

nyata seperti grup band atau atlet sepakbola. Karena ditulis oleh penggemar, biasanya 

bersifat amatiran. Hanya muncul di situs atau publikasi terbatas. 

 

Meskipun secara kreatif dan moral bisa diterima, jenis karya seperti ini agak rentan 

di hadapan hukum. Secara estetik bisa dianggap bukan plagiarisme (bisa dianggap 

fanfiction atau intertekstualitas), tapi di pengadilan bisa dianggap plagiarisme, terutama 

jika pencipta aslinya merasa keberatan. Sama halnya kita menciptakan karya parodi dari 

Batman, untuk lucu-lucuan. Secara estetik, parodi merupakan genre seni yang bisa 

diterima. Tapi, jika pemegang hak cipta Batman tak menerimanya, ia bisa menjadi kasus. 

 

Dari contoh kedua ini kita tahu, plagiarisme bisa dilihat dari dua pandang yang 

berbeda: moral dan ekonomi. Sebab, moral dan ekonomi pulalah pada dasarnya yang 

menjadi landasan kepemilikan hak cipta. 

 

Moral artinya menghargai atribusi kepada pencipta aslinya. Itulah kenapa parodi, 

kutipan, tafsir ulang, bisa diterima secara moral karena ia tetap memberi atribusi kepada 

pencipta aslinya. Dalam kasus cerpen pertama, saya tetap memberi atribusi kepada buku 

“Confession …” dan Thomas de Quencey. Pada cerpen kedua, saya juga dengan jujur 

mengaku tokoh-tokoh di cerpen itu dipinjam dari komik “Asterix” karya Uderzo dan 

Goscinny. Plagiarisme terjadi ketika atribusi ini lenyap, dan karya sepenuhnya diakui 

sebagai milik si penulis baru. 

 

Ekonomi artinya, hak untuk mengeksploitasi karya cipta (tentu secara ekonomi, 
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meskipun tak selalu bersifat langsung). Meskipun sudah memberi atribusi, dalam arti 

secara moral sudah melakukan kejujuran, suatu tindakan tetap bisa dianggap plagiarisme 

jika hak ekonomi si pemilik hak cipta diambil. 


