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ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Bismillahirrohmanirrohim
Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya :
Nama : Dhimas Putra Ramadhan A.
Nim

: 12410557

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang
telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan
judul : Kebijakan Legislatif Perubahan Pengaturan Pelanggaran Hak Cipta
sebagai Delik Aduan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Ditinjau
dari Perlindungan Hak-Hak Pencipta atau Pemegang Hak Cipta
Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendadaran yang
diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan :
1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang
dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma
penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan
perbuatan karya ilmiah ini benar-benar Asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur
”penjiplakan karya ilmiah(plagiat)”
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya,
namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan
pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas
Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di Lingkungan Universitas
Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir no.1 dan no.2),
saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana,
jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang
menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk
hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak dan
kewajiban saya, di depan majelis atau tim Fakultas Hukum Universitas Islam
Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat
disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas
Islam Indonesia.
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MOTTO

“Kita tidak bisa mengubah arah angin, namun kita bisa mengendalikan arah layar
kapal, kita tak bisa mengubah takdir, namun kita bisa mengendalikan diri kita ke
arah masa depan yang lebih baik”

“Yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal”

“Kehidupan ibarat sebuah pena yang cepat atau lambat pasti akan habis, Maka
torehkanlah sebuah catatan indah dalam kehidupan”

“Hasil bukanlah merupakan hal yang utama melainkan proses bagaimana yang kita
lakukan untuk mengusahakannya”

“Teruslah bermimpi namun jangan lupa untuk bertindak”

“Teruslah berjuang dengan selalu menatap ke depan”

“Kesuksesan tidak diukur dengan garis tangan, namun kesuksesan dapat diukur dengan
seberapa sering tangan ini kita gunakan untuk berusaha meraihnya”
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PERSEMBAHAN

Ku persembahkan pemikiran sederhana ini khusus
Kepada :

Ke-dua orang tua tercinta yang tidak pernah lelah dan berhenti memberikan
kasih sayang, pengorbanan, perjuangan, motivasi, dan memberikan suri
tauladan dalam kehidupan serta selalu mendoakan penulis.
(Muzakir Akil, S.H & Tri Rahayu S.)

Ku persembahkan pula pemikiran sederhana ini
Kepada :
 Bangsa dan Negaraku Indonesia...
 Almamaterku, Universitas Islam Indonesia...

KATA PENGANTAR

x

Assalamualaikum Wr. Wb
Tiada kata yang pantas untuk penulis ucapkan selain rasa syukur kepada
Allah SWT Tuhan Semesta Alam yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan
hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah
berupa skripsi yang berjudul Kebijakan Legislatif Perubahan Pengaturan
Pelanggaran Hak Cipta sebagai Delik Aduan pada Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2014 Ditinjau dari Perlindungan Hak-Hak Pencipta atau Pemegang
Hak Cipta. Tidak lupa shalawat dan salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi
besar Nabi Muhammad SAW yang karena dialah yang mengantarkan kita dari
zaman kebodohan hingga ke zaman penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.
Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan akademis dalam
memperoleh gelar Strata 1 (S1) Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas
Islam Indonesia. Sebagaimana manusia lainnya, penulis menyadari segala
kekurangan dan ketidak sempurnaan dalam penulisan skripsi ini, sehingga kritik
dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima untuk kemajuan proses
belajar penulis kelak di kemudian hari.
Pada kesempatan kali ini pula penulis ingin menyampaikan ucapan
terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :
1. ALLAH SWT, karena berkat rahmat, hidayah, dan pertolongan-Nya,
penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar;
2. Kedua orang tua tercinta, Muzakir Akil, S.H dan Tri Rahayu S. yang selalu
memotivasi, tiada henti untuk mendoakan dan membantu penulis dengan
ketulusan hati untuk berjuang dalam menuntut ilmu dan meraih pendidikan
yang tinggi;
3. Alm.Mbah dan Alm.Emak, yang senantiasa memberikan dorongan dan doa
kepada penulis agar tetap dan yakin bahwa perjuangan pasti akan
memperoleh hasil, semoga alm. Mbah dan Emak tenang di alam sana;
4. Kakak kandung Penulis, Dwi Putri Susilo, Andhika Yogi Saputra, Ika
Martiana Muzakir. yang selalu memberi semangat, doa, dan pacuan kepada
penulis untuk dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
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5. Dr. H. Salman Luthan, SH., M.H. dan Syarif Nurhidayat, S.H.,,M.H selaku
dosen pembimbing penulis yang dengan sabar dan ketekunan memberikan
pengarahan kepada penulis dalam mengerjakan tugas akhir serta sekaligus
menjadi Orang Tua penulis di Yogyakarta

yang dengan ikhlas dan

semangat memberikan motivasi dan pelajaran hidup kepada penulis.
6. Dr. Aunur Rahim Faqih, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia.
7. Saudara-saudara seperjuangan penulis yang telah berjuang bersama-sama,
Armyen Lodika, Yusuf Ali, Ade Riyanda, Randa, PNM Tuahta Bangun,.
8. Keluarga Takmir Al-Azhar, Tarfy Reinanda, PNM Tuahta Bangun, Ayu
Widyawati, Adi Guswadi. Pragita Fitriani, dll yang tak bia saya sebutkan
9. Keluarga besar Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Indonesia
Periode 2013- 2014
10. Semua pihak yang berkontribusi bagi penulis yang tidak dapat disebutkan
satu persatu. Terimakasih telah menjadi guru bagi penulis.
Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang
turut berpartisipasi dalam penulisan hukum ini, semoga tugas akhir ini dapat
bermanfaat bagi pembaca.
Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Yogyakarta, 15 Febuari 2017

(DHIMAS PUTRA RAMADHAN A)
NIM. 12410557
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