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KARYA ILMIAH MAHASISWA

 STRATA 1  SKRIPSI

 STRATA 2 TESIS

 STRATA 3 DISERTASI

1 – 3 sbg Maha karya dalam hidup



Untuk menyusun karya tersebut ada 

hambatan-hambatan antara lain :

1. Karena sistem belajar satu arah (mahasiswa 
melihat, mendengarkan & menulis bahan)

2. Fasilitas penunjang perpustakaan (Buku, 
Jurnal, artikel), kurang mematuhi, komputer, 
laptop (Data base)

3. Faktor Pembimbing :
– Kalau lanjut bimbingan

– Terlalu banyak mengajar

– Kurang mengetahui subtansi

– Sibuk diluar

– Sulit ditemui

– Tidak komukatif



4. Mahasiswa itu sendiri :

– Tidak terlihat menulis

5. Fenomena merebaknya biro jasa karya ilmiah:

– Tidak memahami substansi

– Miskin inovasi

– Malas

– Ada tugas lain (Bekerja)

– Tidak ada idialisme

– Ada hukum ekonomi (pemawaran & permintaan)

– Tidak bertele-tela/ simple

– Dianggap murah S1    Rp 1 – 2 juta

S2    Rp 2 – 5 juta

S3 + Rp 10 juta

1 – 5 sangat berpotensi adanya Plagiat



Yaitu suatu kerja ilmiah yang diumumkan oleh seorang

ilmuwan sama atau hampir sama atau sebagian besar

bentuk isinya berdasarkan karya ilmiah orang lain tanpa

menyebut atau menerangkan sumber aslinya.

Ilmuwan itu mengakui kayra ilmiah ini sebagai karya

sendiri dan mengumumkan karya itu atas namanya

Plabiatisme tersebut bertentangan dengan UU hak cipta

(UU. No. 6 th 1982 jo UU No. 7 tahun 1987, jo UU No.

12 tahun 1997 jo UU No. 19 tahun 2002)

Bagi para pelanggar dapat dikenakan tuntutan secara

pidana maupun gugatan secara pidato & arbitraksi, gabti

rugi (PN), rebosiasi.

(Pasal 66 UU Hak Cipta 2002)



Dalam tuntutan pidana :

– Semula merupakan delik aduan (harus ada 
pengaduan dari yang dirugikan) 

 penegakan untuk kurang efektif.

– Kini merupakan delik biasa (tanpa ada 
pengaduan dari pihak yang dilanggar)

 Penegakan hukum lebih efektif.

Ancaman hukumannya (Ps 72 UU HC 2002)

Adalah

Pidana penjara paling sedikit 1 bulan dan atau denda

paling sedikit Rp 1.000.000 atau pidana penjara paling

lama 7 tahun dan atau denda paling banyak

Rp 5.000.000.000



Solusi lainnya adalah dengan memberikan hukuman

(jabatan/ institusi sional)

Misalnya :

– Pembatalan gelar kesar janaan

– Penurunan/ penundaan pangkat

– Memberi Black List ad para plagiat

– Hukuman dari masyarakat biar seseorang 
menjadi plagiat  malu



Mengapa pencegahan plagiat lewat UU Hak Cipta tidak

efektif :

– Karena UU 

– Aparat

– Karena masyarakat (faktor 
budaya

– Sarana 
prasarana

– Birokrasi


