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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

 Negara merupakan sebuah entiti (kesatuan wilayah) dari unsur-unsur 

pembentukan negara, yang di dalamnya terdapat berbagai hubungan kepentingan 

dari sebuah komuniti (masyarakat setempat) yang berlangsung secara timbal 

balik dan terikat oleh kesatuan wilayah.1 Komuniti atau masyarakat setempat 

adalah penduduk yang masing-masing anggotanya baik pribadi maupun 

kelompok saling mengadakan hubungan karena adanya naluri untuk hidup 

bersama dengan orang lain untuk memenuhi kepentingan-kepentingannya.  

 Seorang manusia tidak dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa alat fisik 

yang memadai (cukup) untuk hidup sendiri, karena itu manusia harus selalu 

berhubungan (berkawan) dengan manusia-manusia lain yang dapat 

mendatangkan kepuasan bagi jiwanya. Wadah yang dipergunakan manusia dalam 

mewujudkan interaksinya satu sama lain sangat beragam, mulai dari yang kecil 

yaitu keluarga hingga yang paling besar yaitu negara. 

 Agar hubungan komuniti di wilayahnya dapat berjalan dengan efektif, tentu 

diperlukan peran serta pemerintah untuk mewujudkan kekuasaan negara tersebut. 

Pemerintah dengan kewenangan yang diberikan oleh negara diberi tugas untuk 

                                                           
1 Soerjono Soekanto,1990, Sosiologi: Suatu Pengantar, Jakarta: Rajawali Pers: Edisi Baru Keempat – 
Cetakan Keduabelas, hlm. 129. 
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mengorganisir penduduk di wilayahnya, karena tidak ada negara dengan 

penduduk yang disorganised hidup berdampingan dengan pemerintahan yang 

terorganisir.2 Selain itu, melalui pemerintahan yang ada suatu negara dapat 

memberikan perlindungan pada penduduknya dan memenuhi kepentingan-

kepentingan penduduknya. 

 Guna menjamin kesinambungan antara pelaksanaan perintah dan 

kekuasaan negara yang dilaksanakan oleh pemerintahnya serta menjaga 

keseimbangan hubungan kepentingan di wilayahnya, maka negara memerlukan 

suatu instrumen/sarana yang dapat menjamin agar hubungan antara pemerintah 

dan penduduknya dapat berjalan harmonis, dan instrumen/sarana yang dimaksud 

adalah Hukum. Hanya negaralah yang mempunyai wewenang untuk menindak 

warganya jika melanggar peraturan/hukum tersebut.3 

 Namun hukum pada saat sekarang ini banyak mengalami kekurangan 

dalam melindungi kepentingan penduduk/rakyat terutama soal keadilan. 

Keadilan adalah kebijakan utama dalam institusi sosial,4 oleh karenanya keadilan 

harus di junjung tinggi demi kesejahteraan warga negara. Berkurangnya keadilan 

                                                           
2 Huala Adolf, 2002, Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional, Jakarta: Rajawali Pers: 
Cetakan Ketiga – Edisi Revisi, hlm. 3. 
3 Inu kencana safiie, 2001, filsafat pemerintahan (mencari bentuk good government yang sebenarnya 
secara universal), Jakarta : PT Perca: cetakan pertama, hal  95. 
4 John Rawls, 2006,  teori keadilan, Yogyakarta : pustaka pelajar : cetakan kesatu, hal 3 
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dikarenakan adanya faktor Perubahan sosial di masyarakat, perubahan itu terjadi 

tergantung kepada banyaknya faktor di lingkungan sekitarnya.5  

 Sebagai contoh pada kasus tentang penjiplakan atau plagiat karya tulis baik 

makalah, skripsi, tesis, maupun disertasi dan lain sebagainya yang dilakukan oleh 

pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab hanya mementingkan dirinya pribadi 

tanpa menghargai jerih payah orang yang telah melakukan pembuatan karya tulis 

tersebut. Perbuatan penjiplakan tersebut telah dilakukan seorang mahasiswa yaitu 

Dr Mochammad Zuliansyah, yang saat itu masih menjadi mahasiswa S3 Institut 

Teknologi Bandung (ITB) terbukti melakukan plagiarisme. Plagiarisme ini 

terjadi dalam penulisan makalah Zuliansyah, yang saat itu masih menjadi 

mahasiswa S3. Para pembimbingnya adalah Prof Dr Ir Suhono Harso Supangkat, 

M Eng, Prof Dr Ir Carmadi Machbub dan Dr Ir Yoga Priyana. Makalah itu 

dipublikasikan secara internasional dalam Konferensi IEEE tentang ini 

Cybernetics and Intelligent Systems pada 2008, di Chengdu, China. IEEE dalam 

situsnya di ieeexplore.ieee.org, lalu memasang pengumuman terjadinya 

plagiarisme yang dijiplak dari makalah ilmuwan Austria, Siyka Zlatanova.6 

                                                           
5 Barhein T Sugihen, 1996, sosiolpgi pedesaan : suatu pengantar, Jakarta : PT raja grafindo persada: 
cetakan pertama , hal 51 
6 Sutrisno, Elvan Dany, Detik.com, Sabtu 17/04/2010 12:52 WIB, Plagiarisme Doktor IT, dalam 

http://www.detiknews.com/read/2010/04/17/125217/1340162/10/untuk-efek-jera-pelaku-harus-
dihukum-berat, diunduh pada kamis 16 juni 2011 pukul 21.40  
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 Plagiat menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 17 Tahun 

2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi, Pasal 

1 ayat 1 berbunyi  

“perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau 

mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan 

mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah dengan 

diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat 

dan memadai.” 

 Pendapat yang lain, plagiarisme adalah mencuri karangan orang lain, 

meniru tulisan orang lain dan mengakuinya sebagai hasil karangan sendiri.7 Hal 

ini sungguh ironis dan sangat mempermalukan diri pribadi yang menjiplak serta 

institusi pendidikan yang mahasiswanya menyelesaikan tugas perkuliahan 

dengan membajak karya orang lain tanpa ijin penulisnya atau setidaknya 

mencantumkan nama penulisnya. Inilah yang terjadi bila mengacu dengan cara 

yang tidak jujur menyebabkan peneliti untuk melakukan pelanggaran etika sangat 

besar.  

 Etika ialah panduan berbuat bagi orang lain di lingkungan organisasi, atau 

profesi atau cabang ilmu pengetahuan itu: (1) semacam rambu-rambu-dalam hal 

ini menjadilah etika sebagai bagian awal pengaturan atau (2) sebagai yang ideal 

                                                           
7 J.T.C Simorangkir, Rudy T.erwin, J.T Prasetyo, 2009 , kamus hukum, Jakarta : sinar grafika, cetakan 
ketiga belas hal 129-130 
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yang ingin dicapai dalam hal ini menjadi semacam yang ingin dituju sebagai 

suatu kemuliaan atau dambaan.8  

 Jika dilihat dari isi pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 19 Tahun 

2002 tentang hak cipta, berbunyi  

“ciptaan yang dilindungi yaitu buku, program computer, pamphlet, 

perwajahan (lay out) karya tulis yang di terbitkan, dan semua hasil karya 

tulis lain”.  

 Perbuatan penjiplakan adalah suatu pelanggaran sosial atau dengan 

perkataan lain perbuatan itu merupakan pelanggaran etika penelitian atau 

penulisan. 

 Berdasarkan uraian-uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan 

penelitin dengan judul : KEBIJAKAN FORMULASI SANKSI PIDANA 

TERHADAP TINDAK PIDANA PENJIPLAKAN (PLAGIAT) KARYA 

TULIS ATAU SKRIPSI. 

 

 

                                                           
8 Naszif (2003) dalam Lipur Sugiyanta on February 10, 2010. 
http://lipurs.wordpress.com/2010/02/10/pelanggaran-etika-penelitian-di-indonesia/.  Diunduh kamis 16 
juni 2011. Pukul 21.09 
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B. Perumusan Masalah 

Rumusan masalah dimaksudkan untuk menegaskan masalah – masalah 

yang diteliti sehingga memudahkan utnuk melakukan pembahasan. Rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah kebijakan formulasi jenis perbuatan yang dikualifikasikan 

sebagai tindak pidana plagiarisme karya tulis atau skripsi?  

2. Bagaimanakah kebijakan formulasi sanksi pidana terhadap tindak pidana 

plagiarisme karya tulis atau skripsi? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan menjelaskan mengenai 

Penerapan Sanksi Pidana terhadap perbuatan plagiat karya tulis/skripsi, maka 

tujuan penelitian hukum ini adalah : 

1. Untuk mengetahui kebijakan formulasi jenis perbuatan yang 

dikualifikasikan sebagai tindak pidana plagiarisme karya tulis atau 

skripsi. 

2. Untuk mengetahui kebijakan formulasi sanksi pidana terhadap tindak 

pidana plagiarisme karya tulis atau skripsi. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dan diambil oleh penulis dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Ilmu Pengetahuan 
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  Dengan adanya penulisan penelitian ini penulis berharap penelitian ini 

dapat dijadikan sebagai masukan bagi ilmu pengetahuan yang berguna untuk 

perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan khususnya hukum pidana. 

2. Bagi Mahasiswa 

  Penulisan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

masukan untuk menambah ilmu pengetahuan mahasiswa dan dapat dijadikan 

sebagai rambu-rambu dalam menulis karya tulis/skripsi. 

3. Bagi Penulis 

  Untuk menambah pengetahuan mengenai ilmu hukum, khususnya 

mengenai hukum pidana mengenai persoalaan plagiat karya tulis/skripsi. 

E. Kerangka Pemikiran 

Pengertian hak cipta sesuai dengan pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 

19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yaitu yang berbunyi 

”hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan 

atau memperbanyak ciptaanya atau memberikan izin untuk itu dengan 

tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku”.  

Bahwa dalam pengertian dan ruang lingkup hak cipta, seringkali hak cipta 

dikatakan sebagai hak khusus atau hak ekslkusif.9 Sedangkan yang dimaksud hak 

eksklusif menurut penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 

                                                           
9 Widyopramono, 1992, TINDAK PIDANA HAK CIPTA: analisis dan penyelesaianya, Jakarta: Sinar 
Grafika, hal 4. 
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tentang hak cipta yaitu  

“hak yang semata-mata diperuntukan bagi pemegangnya sehingga tidak 

ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin 

pemegangnya”. 

Definisi plagiat adalah mencuri karangan orang lain, meniru tulisan orang 

lain dan mengakuinya sebagai hasil karangan sendiri.10 Sedangkan menurut 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 17 Tahun 2010 tentang 

pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi, pasal 1 ayat 1 

berbunyi 

“plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam 

memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu 

karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau 

karya ilmiah dengan diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan 

sumber secara tepat dan memadai” 

Istilah pidana berasal dari bahasa Belanda disebut straf artinya 

hukuman.11 Pada hakekatnya sejarah hukum pidana adalah sejarah dari pidana 

dan pemidanaan yang senantiasa mempunyai hubungan erat dengan masalah 

                                                           
10 J.T.C Simorangkir, Rudy T.erwin, J.T Prasetyo, Loc.cit. hal 129-130 
11 Ibid, hal 161 
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tindak pidana.12 Herbert L packer dalam bukunya “the limits of criminal 

sanction”, akhirnya menyimpulkan antara lain sebagai berikut:13 

1. Sanksi pidana sangat diperlukan sebab kita tidak dapat hidup sekarang 

maupun di masa yang akan datang tanpa pidana (The criminal 

sanction is indispensable, we could not, now or in the foreseeable 

future get along, without it); 

2. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang 

kita miliki untuk menghadapi tindak pidana-tindak pidana atau bahaya 

besar serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya tersebut 

(The criminal sanction is the best availabledevice we have for dealing 

with gross and immadiate harms and treats of harm). 

3. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama/yang 

terbaik dan suatu ketika merupakan pengancaman yang utama dari 

kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara 

hemat-cermat dan secara manusiawi. Ia merupakan pengancam apabila 

digunakan secara sembarangan dan secara paksa. (the criminal 

sanction is at once prime guarantor and prime threatener of human 

freedom. Used providently and humanely, it is guarantor used 

indiscriminately and coercively, it threatener) 

                                                           
12 Sudarto, 1986,  Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni, hal. 23. 
13 Herbert L packer, 1968, the limits of criminal sanction, California : Stanford university press, hal 
364-366 
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Pada saat sekarang kehadiran hukum pidana sebagai sarana 

pemberantasan tindak pidana tetap sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena 

pidana dianggap sebagai satu-satunya jawaban final dalam pemberantasan tindak 

pidana yang masih dianut hingga sekarang. Namun demikian, tidak berarti bahwa 

dengan pidana semua permasalahan akan berakhir. Salah satu masalah pokok 

dalam pidana yang sering menjadi perdebatan para ahli hukum adalah masalah 

pidana, disamping masalah pokok yang lain yaitu masalah tindak pidana dan 

masalah kesalahan. Ketiga masalah pokok tersebut masing-masing mempunyai 

persoalannya sendiri, dimana satu sama lain berkaitan erat dengan persoalan 

dasar manusia yakni hak-hak asasi manusia.14 

Berkaitan dengan persoalan pidana ini, bahwa hal yang sangat penting 

dalam hukum pidana adalah syarat-syarat untuk memungkinkan penjatuhan 

pidana. Apabila hal yang pertama itu diperinci lebih lanjut, dapat dikatakan 

bahwa dalam hukum pidana ada tiga pokok persoalan : pertama, tentang 

perbuatan yang dilarang, Kedua, tentang orang yang melanggar larangan itu, 

Ketiga, tentang pidana yang diancam kepada si pelanggar. Masalah pidana 

merupakan masalah yang sangat sensitif, mengingat masalah tersebut sangat erat 

bersinggungan dengan harkat martabat manusia. Terlebih di masa sekarang ini, 

dimana tuntutan akan pengakuan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia 

                                                           
14 Muladi, 1985, Lembaga Pidana Bersyarat, Bandung: Alumni, hal. 16. 
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(HAM) sangat menonjol sebagai akibat munculnya arus demokratisasi dan 

globaliasi. 15 

Dalam hubungan antara HAM, dan Sanksi pidana, nampak beberapa 

perkembangan tentang pemidanaan antara lain: 

1. Perumusan pidana mati sebagai pidana pokok yang bersifat khusus. 

Pidana ini hanya dijatuhkan terhadap tindak pidana yang berat.16 

2. Penegasan tujuan pemidanaan, baik atas dasar tujuan prevensi sosial, 

prevensi general, penyelesaian konflik maupun pembebasan rasa 

bersalah. Pernyataan bahwa pidana tidak boleh menderitakan dan tidak 

boleh merendahkan martabat manusia. Kebijakan kriminal tidak dapat 

dilepaskan dari masalah nilai, terlebih bagi Indonesia yang berdasarkan 

Pancasila. Apabila pidana akan digunakan sebagai sarana untuk tujuan 

membentuk manusia Indonesia seutuhnya, maka pendekatan humanistik 

tentu sangat diperlukan. Hal ini penting karena pada hakikatnya masalah 

kemanusiaan, tetapi juga karena hakikatnya pidana itu sendiri 

mengandung unsur penderitaan yang dapat menyerang kepentingan atau 

nilai yang paling berharga bagi kehidupan manusia.17 

Pada dasarnya pendekatan humanistik dalam penggunaan sanksi pidana, 

tidak hanya berarti bahwa pidana yang dikenakan pada si pelanggar harus sesuai 
                                                           
15 Sudarto, 1982, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni,hal 150. 
16 Barda Nawawi Arief, 2005, Pembaharuan Hukum Pidana dalam perspektif kajian perbandingan, 
Bandung: Citra Aditya Bakti, hal 291-292. 
17 Barda Nawawi Arief, 2005, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, 
hal. 37. 
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dengan nillai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, tetapi juga harus 

membangkitkan kesadaran si pelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-

nilai pergaulan hidup bermasyarakat.18 Selanjutnya bagaimana proses 

internalisasi dan transformasi KUHP sebagai sarana untuk menyelesaikan 

berbagai permasalahan yang ada pada masa sekarang. Kebijakan untuk 

memberikan perlindungan sosial (social defence policy) salah satunya dengan 

upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana atau tindak pidana 

yang aktual maupun potensial terjadi. Segala upaya untuk mencegah dan 

menanggulangi tindak pidana/tindak pidana ini termasuk dalam wilayah 

kebijakan kriminal (criminal policy).19 Dua masalah sentral dalam kebijakan 

kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah 

penentuan:20 

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan 

2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar. 

Secara konsepsional dari penegakan hukum terletak pada kegiatan 

menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah 

hukum  yang ada dan membentuk sistem hukum pidana sebagai rangkaian 

penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan 

                                                           
18 Barda Nawawi Arief Loc.Cit. hal 291-292 
19 Barda Nawawi Arief, 2001, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Tindak 
pidana, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal. 73. 
20 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana , Op.Cit.  hal. 29. 
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mempertahankan kedamaian.21 Bahwa kebijakan atau upaya penanggulangan 

tindak pidana pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya 

perlindungan masyarakat (Social Defence) dan upaya mencapai kesejahteraan 

masyarakat (Social Welfare). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuanya 

ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. 22 

F. Metode Penelitian 

Penelitian adalah suatu metode ilmiah yang dilakukan melalui 

penyelidikan dengan seksama dan lengkap terhadap semua bukti-bukti yang 

dapat diperoleh mengenai suatu permasalahan tertentu sehingga dapat diperoleh 

melalui suatu permasalahan itu. Sedangkan metode penelitian merupakan suatu 

kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran 

tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum 

tertentu dengan jalan menganalisisnya23. 

Adapun mengenai metode penelitian yang digunakan penulis adalah 

sebagai berikut: 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah 

yuridis normatif, karena dalam penelitian ini hukum dikonsepkan, sebagai 

norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau oleh 
                                                           
21 Soerjono Soekanto,1983, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta : Rajawali 
Press 
22 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidan , Op.cit. hal. 2. 
23 Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2004,  Metode Penelitian Hukum, Surakarta: Fakultas 
Hukum UMS, Hal.1 
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pejabat negara yang berwenang. Oleh karena itu pengkajian yang 

dilakukan, hanyalah ”terbatas” pada peraturan perundang-undangan 

(tertulis) yang terkait dengan objek yang diteliti. 

2. Jenis Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang 

dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang keadaan subyek dan 

atau obyek penelitian sebagaimana adanya.24 Tipe kajian dalam penelitian 

ini bermaksud menggambarkan tentang hukum yang dapat dijatuhkan 

terhadap perbuatan plagiat karya tulis/skripsi. 

3. Sumber Data 

 Dalam ini menggunakan metode penelitian kepusatakaan. Penelitian 

kepustakaan digunakan untuk mendapatkan data sekunder yang dapat 

diperoleh dengan menggunakan bahan: 

a. Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan yang mengikat, yaitu  

1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. 

2) Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. 

3) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 17 Tahun 2010 

tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan 

tinggi. 

                                                           
24 Soerjono Soekanto, 1988, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika. hal.12 
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b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari 

buku-buku bacaan, laporan-laporan hasil penelitian hukum yang ada 

hubungannya dengan masalah yang diteliti. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data penulisan penelitian ini penulis 

melakukan dengan menggunakan studi kepustakaan dilakukan dengan 

penelusuran buku literature, jurnal dan dokumen perundangan yang relevan 

dengan permasalahan. 

5. Metode Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan yakni dengan menerapkan logika, 

yakni logika berpikir deduktif. Logika pemikiran deduktif merupakan cara 

menarik kesimpulan dengan menjadikan norma ditempatkan sebagai 

premis mayor, selanjutnya data sekunder yaitu buku literatur ditempatkan 

sebagai premis minor, langkah yang dilakukan selanjutnya adalah menarik 

konklusi, konklusi ini diperoleh dengan cara membandingkan data 

sekunder (premis minor) dengan norma (premis mayor) sehingga pada 

tahap akhirnya penulis dapat menarik suatu kesimpulan. 

G. Sistematika Skripsi 

   Dalam memudahkan serta memahami pembahasan untuk memberikan 

gambaran yang jelas mengenai keseluruhan penelitian tersebut diatas, maka 

penulis menyusun sistematika bentuk dan isi dari skripsi, yaitu sebagai berikut: 
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 Bab I berisi Pendahuluan yang akan dikemukakan mengenai latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka 

pemikiran, metode penelitian, sistematika skripsi. 

 Bab II adalah Tinjauan Pustaka yang akan dikemukakan berbagai teori-

teori  yang terdiri dari tiga sub-bab yaitu tinjauan umum tentang Hak Cipta ( 

pengertian hak cipta dan pengertian plagiat/penjiplakan), pengertian dan ruang 

lingkup kebijakan hukum pidana (pengetian kebijakan hukum pidana dan ruang 

lingkup kebijakan hukum pidana), tinjauan umum tentang sanksi pidana ( 

pengertian pidana, sanksi pidana, jenis-jenis sanksi pidana, system perumusan 

pidana dan tujuan pemidanaan). 

Bab III adalah hasil penelitian dan Pembahasan yang diperoleh melalui 

penelusuran data sekunder dari kepustakaan yang menjelaskan tentang kebijakan 

formulasi jenis perbuatan yang dikualifikasikan sebagai perbuatan tindak pidana 

plagiarisme karya tulis atau skripsi dan kebijakan formulasi sanksi pidana 

terhadap perbuatan tindak pidana plagiarisme karya tulis atau skripsi. 

Bab IV adalah Penutup, penulis akan mengemukakan kesimpulan dari 

penyajian data dan pembahasan yang telah dianalisis dengan berbagai teori yang 

dipaparkan. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan agar dapat dijadikan 

sebagai referensi yang akan dituangkan dalam saran. 

 


