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Buku ini ditujukan untuk membantu mahasiswa arsitektur jenjang S1 

dalam menulis berbagai laporan hingga menghasilkan karya jurnal 

arsitektur yang layak untuk dipublikasikan. Seperti diketahui masih banyak 

mahasiswa yang membutuhkan arahan dan bantuan dalam membuat karya 

tulis semenjak duduk disemester pertama. Banyak kendala yang 

mempengaruhi proses untuk mewujudkan tujuan ini, diantaranya ada 

aspek lingkungan dan kebiasaan mahasiswa yang harus terbiasa 

menghadapi tantangan dalam membuat suatu karya tulis.  

Sudah menjadi kewajiban untuk membimbing mahasiswa membuat 

karya tulis, terutama yang berkaitan dengan matakuliah pengampu seperti 

Riset Arsitektur, Seminar Arsitektur, membuat makalah publikasi dan 

sebagainya. Kami menyadari isi tulisan ini masih perlu dikembangkan dan 

disesuaikan dengan kondisi yang semakin berubah dan memiliki tantangan 

yang besar terhadap kajian tentang  arsitektur.  

Harapan dan tujuan dalam penulisan buku ini akan membantu 

mahasiswa untuk menambah wawasan dan motivasi yang tinggi, sehingga 

menjadi bekal yang kuat dalam menjalani profesi sebagai arsitek atau dapat 

melanjutkan studi ke jenjang lebih lanjut. Kritik dan saran yang membangun 

akan kami terima demi perbaikan untuk penerbitan di edisi berikutnya 

terima kasih.  

 

 

 

Penulis,  

 

 

 

Tanjungsari, 2022 
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PENDAHULUAN  
 

Karya tulis bagi mahasiswa sangat diperlukan dalam proses 

pembelajaran dan rangkaian penelitian bekerja sama dengan para dosen. 

Program merdeka belajar kampus merdeka (MBKM) sudah dicanangkan 

oleh pemerintah sejak tahun 2020 salah satu tujuannya adalah mendorong 

mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan dan keterampilan melalui 

experiental learning yang berguna untuk memasuki dunia kerja dan 

pengembangan karakter. Selain dalam dunia kerja mahasiswa juga harus 

memiliki keterampilan dalam menulis suatu laporan hingga dalam bentuk 

karya ilmiah. Keterampilan menulis menjadi sangat penting selain 

menambah kemampuan dibidang praktek (hard skill) yang terbuka untuk 

mahasiswa magang diberbagai industri. Kemampuan menulis menciptakan 

kekuatan daya pikiran (soft skill) yang lebih luas.  

Suatu karya tulis membantu mahasiswa memperkuat kualitas daya pikir 

yang lebih kritis. Tentunya akan memerlukan proses yang dilalui secara 

bertahap. Untuk mahasiswa arsitektur khususnya ini menjadi problem 

tersendiri. Disatu sisi masalah yang harus diselesaikan adalah kemampuan 

dan keterampilan mendesain sebagai bagian utama yang terus dilakukan 

dan dikerjakan bila ingin menjadi seorang arsitek. Namun menulis karya 

desain juga menjadi tanggung jawab besar sebagai kemampuan 

menyampaikan ide secara informatif. Pada tahapan ini proses keterampilan 

menulis tidak dapat diabaikan begitu saja. Salah satu faedah dalam menulis 

laporan adalah menambah pengetahuan dalam bidang arsitektur dan 

intelektual bagi mahasiswa.  



 

 

 

 
 

PERSOALAN MENULIS  

 
Membuat karya tulis yang baik akan dibutuhkan bagi semua mahasiswa 

dalam program studi manapun. Masih banyak mahasiswa yang belum 

mampu menghasilkan karya tulis yang lahir dari kemampuan berdasarkan 

bidang keilmuannya, sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baku, 

dan mengasah potensi dari diri sendiri untuk mengembangkan 

pengetahuan secara ilmiah. Menulis dapat menjadi sarana untuk 

menghasilkan suatu gagasan baru atau ide baru, dan dapat melatih individu 

untuk mengorganisasikan kemampuan berbagai konsep pada suatu karya 

tulis atau penelitiannya. Menurut (Ni Wayan, 2009) menulis akan melatih 

sikap objektif yang ada pada diri seseorang, membantu untuk menyerap 

dan memproses informasi, serta melatih untuk berpikir aktif. Beberapa 

persoalan menulis masih menjadi kesulitan bagi para mahasiswa mulai dari 

pemilihan topik, penggunaan bahasa dan susunan kalimat, pengembangan 

paragraf hingga penyusunan struktur tulisan dari awal hingga akhir. 

Menggunakan tulisan adalah sebagai bentuk simbol bahasa dalam 

bentuk huruf dan angka yang disusun dalam kata dan kalimat. Susunan kata 

dan kalimat sebagai media informasi bagi pembaca yang dapat dimengerti, 

dipahami maksud dan tujuannya. Sebuah tulisan dapat memberikan makna 

tersendiri sebagai hasil dari gagasan dan ide penulis, sehingga menjadi 

sumber kreativitas yang tinggi untuk dikembangkan. Beberapa karya tulis di 

bidang arsitektur menjadi salah satu kontribusi dalam mengembangkan 



 

 

 

 
 

ILMU PENGETAHUAN & KARYA ILMIAH 

 
Pengetahuan tentang karya arsitektur terus mengalami perkembangan 

baik dalam bertambah lengkapnya data dan informasi suatu karya 

arsitektur hingga pencarian makna dan nilai-nilai karya arsitektur yang 

semakin luas. Pengetahuan arsitektur sudah banyak dilakukan oleh para 

peneliti dan penulis yang bersumber dan berorientasi dari dunia Barat 

hingga mengetengahkan karya arsitektur lokal setempat. Hal ini semakin 

terus bertambah wawasan nilai-nilai arsitektur yang mengalami pengaruh 

secara global termasuk pertumbuhan ekonomi, politik, budaya, teknologi 

dan kemampuan individu yang mempelajari dunia arsitektur. 

Perkembangan arsitektur saat ini juga mengalami pertumbuhan yang 

tidak dapat dibendung terhadap pengaruh metoda perancangan, sistem 

alat bantu yang digunakan, perkembangan industri dan konsep pemikiran 

dari seorang arsiteknya. Masing-masing negara menunjukkan konsep dan 

jati diri perkembangan arsitektur yang luar biasa. Konsep arsitektur 

futuristik menjadi model dan tantangan untuk masa depan, namun apakah 

masih relevan dengan perkembangan arsitektur yang terjadi untuk kawasan 

tertentu di setiap daerah? Tentunya masih perlu dipikirkan oleh para arsitek 

tentang perkembangan arsitektur secara global berhadapan dengan karya 

arsitektur regional yang perlu digali identitasnya. Semangat baru yang terus 

menggulir saat ini tentang wacana karya arsitektur yang memberikan 

identitas lokal untuk dijadikan nilai-nilai arsitektur bagi seorang arsitek. 



 

 

 

 
 

PENULISAN AKADEMIK  

 
Bagaimana menulis secara akademik bagi seorang mahasiswa? karena 

seperti diketahui penulisan ini termasuk dalam kegiatan karya ilmiah yang 

memiliki kriteria dan tujuan tertentu. Penulisan Akademik menggunakan 

tulisan otentik yang diambil dari berbagai disiplin ilmu. Berbagai referensi 

menjadi rujukan untuk membantu para mahasiswa dalam menemukan 

topik penulisan yang relevan dengan bidangnya. (Bailey, 2011). Dalam 

lingkungan akademik para mahasiswa dilatih baik secara individu atau 

berkelompok untuk mengerjakan tugas laporan perkuliahannya.  

Perlu diketahui bagi mahasiswa dalam penulisan secara akademis 

sudah mulai diarahkan sejak semester pertama hingga menyelesaikan 

perkuliahannya. Ada beberapa jenis penulisan akademis yang perlu 

diketahui, termasuk diantaranya kriteria penulisan ilmiah. Hal ini akan 

membantu mahasiswa dapat mempelajari pengetahuan akademis 

membaca secara kritis suatu karya ilmiah dan menelaah hasil riset yang 

memberikan informasi terbaru dan pengaruhnya pada pengetahuan. 

Pendalaman aspek ini sangat penting agar para mahasiswa dapat berpikir 

kembali atas perkembangan ilmu pengetahuan yang terus mengalami 

perubahan atau mempelajari berdasarkan cara pandang yang berbeda 

melalui berbagai pendekatan yang sesuai dengan bidang kajian yang belum 

pernah ditelaah oleh para peneliti. Bagi mahasiswa mempelajari suatu riset 



 

 

 

 
 

MEMAHAMI PENELITIAN ARSITEKTUR  

 
Sebenarnya kegiatan penelitian bagi manusia secara tidak sadar pernah 

dilakukan dalam kehidupan sehari-harinya, diantaranya ketika dalam 

menghadapi suatu masalah baik secara individu ataupun secara kelompok 

paling tidak pernah mempertanyakan, mengamati, menyelidiki, 

mengobservasi sesuatu. Bahkan ketika menemukan sesuatu hal yang baru, 

seketika itu kita harus memahaminya dulu, mencoba dan 

mempertimbangkan sesuai dengan kemampuan seseorang. Meskipun tidak 

dilakukan berdasarkan prosedur, namun hal ini sudah merupakan langkah-

langkah awal dalam memahami suatu permasalahan. Dalam suatu riset 

atau penelitian hal ini merupakan sesuatu yang penting bagi seorang 

peneliti, karena memahami sesuatu persoalan akan menentukan tindakan 

selanjutnya dan hal ini menjadi salah satu sikap yang mempengaruhi 

seorang peneliti yang akan menentukan hasil dari proses penelitian. 

Suatu pembahasan tentang penelitian bagi seorang mahasiswa akan 

sangat dibutuhkan dalam pengembangan kurikulum pendidikan arsitektur 

di Indonesia, terutama pendidikan arsitektur yang didasari dengan 

pengembangan ilmu dan meningkatkan mutu pendidikan secara umum. 

Untuk mengembangkan suatu penelitian arsitektur, diperlukan kolaborasi 

antara usulan riset dosen dengan mahasiswa sebagai upaya untuk 

meningkatkan kualitas dan pengalaman mahasiswa dalam menyelesaikan 

pendidikannya dan menambah wawasan pengetahuan arsitektur. 



 

 

 

 
 

PROPOSAL PENELITIAN  

 
 

Kendala mahasiswa dalam penyusunan proposal penelitian adalah 

belum mampu menguasai langkah-langkah apa yang akan dikerjakan untuk 

membuat suatu kerangka penelitian. Membuat proposal penelitian adalah 

salah satu langkah awal yang harus ditempuh oleh mahasiswa sebagai 

persiapan dan melatih diri dalam membuat tulisan atau laporan ilmiah. Dari 

proposal penelitian ini seorang mahasiswa dapat dinilai mengenai kesiapan 

dan kemampuan mahasiswa untuk menguasai dan mempelajari 

pengetahuan yang lebih akurat dan mendalam. Latihan dalam membuat 

proposal akan membentuk kemampuan secara teliti mengenai cara menulis, 

mengumpulkan literatur yang sesuai dan dapat mengidentifikasi 

permasalahan yang akan diatasi melalui pendekatan-pendekatan yang 

sesuai dan tepat sasaran. Langkah langkah dalam membuat proposal 

membutuhkan sumber bacaan atau literatur yang terpilih karena judul dan 

tema akan menjadi pilihan utama bagi mahasiswa untuk menentukan 

langkah dalam menganalisis dan kebutuhan akan data dan informasi untuk 

menentukan hasil dan tujuan dari suatu penelitian. Proposal penelitian bagi 

mahasiswa arsitektur sebagai latihan ketika mengambil matakuliah seminar 

arsitektur dan tugas akhir. Disamping itu proposal menjadi langkah awal 

untuk mengajukan riset atau penelitian yang sebenarnya. Pembuatan 

proposal minimal harus memiliki tiga unsur penting diantaranya: 



 

 

 

 
 

TEORI ARSITEKTUR  

 
A. TEORI DASAR ARSITEKTUR  

Sumber teori arsitektur selama ini disumbangkan oleh para pemikir dari 

dunia Barat. Seperti diketahui berdasarkan penelusuran sejarah sejak masa 

peradaban Romawi telah muncul teori tentang arsitektur oleh Vitruvius 

yang tersusun dalam bukunya The Ten Books On Architecture (Vitruvius, 

1914) yang sudah diterjemahkan dalam berbagai bahasa di dunia. Vitruvius 

terkenal dengan teori arsitektur yang terdiri dari tiga unsur utama venustas 

(estetika), utilitas (kegunaan), dan firmitas (kekuatan). Sedangkan teori 

mengenai keindahan (estetika) yang paling umum digunakan dalam bidang 

arsitektur berasal dari pematung yang hidup pada masa Yunani bernama 

Polykleitos (Soebroto G, 2016). Teori mengenai komposisi dalam arsitektur 

juga disebut sebagai “Komposisi Polykleitos”, yaitu: proporsi (proportion), 

skala (scale), kesatuan (unity), keseimbangan (balance), irama (rhythm), 

pola (pattern). Teori dalam arsitektur digunakan dalam pengembangan 

pengetahuan dan sebagai bahan perbandingan antara karya arsitektur 

secara periodisasi sejarah dan letak geografis yang berbeda. Seorang 

peneliti dan pemerhati arsitektur memiliki landasan berpikir yang diperoleh 

dari berbagai teori arsitektur dari pakar arsitektur. Menurut Paul Alan 

Johnson (Johnson, 1994) teori arsitektur dapat dikaji dan dikembangkan 

pada arsitektur praktis, teori dan kritik arsitektur, bahasa arsitektur dan 

penentu kebijakan atau pedoman bangunan. Pengetahuan tentang 



 

 

 

 
 

KAJIAN STUDI LITERATUR  

DAN SUMBER PENGETAHUAN  

 
A. LITERATUR SEBAGAI REFERENSI DALAM PENELITIAN  

Salah satu pengetahuan yang dapat memberikan wawasan dan 

pengetahuan dalam menulis adalah penggunaan literatur2. Literatur dapat 

dijadikan sumber pengetahuan dari tema yang dipilih dan merupakan 

rangkaian pengembangan wawasan yang terus mengalami perkembangan. 

Beberapa temuan baru yang menjadi referensi akan menambah kualitas 

dalam tulisan ilmiah. Sebuah tulisan ilmiah membutuhkan referensi dari 

beberapa sumber untuk melengkapi pengetahuan tentang materi tulisan. 

Sepeti contohnya seorang penulisan akan memuat kajian tentang suatu 

kawasan yang mengandung nilai-nilai sejarah, maka sumber yang diambil 

merupakan buku-buku sejarah yang telah ditulis melalui media buku dan 

elektronik. Untuk itu penulisan kajian ilmiah akan memerlukan berbagai 

sumber pengetahuan yang tidak sedikit, makin banyak referensi yang 

didapat akan memberikan tingkatan kualitas dalam penulisan. Keuntungan 

lainnya adalah makin menambah pengetahuan dan memberikan pengaruh 

pada pengalaman dalam membaca sebuah tulisan. Terutama pada 

                                                           
2  Literatur berasal dari bahasa Latin littera kemudian dalam bahasa Inggris 

diartikan sebagai a letter of the alphabet.   



 

 

 

 
 

DATA DALAM PENELITIAN ARSITEKTUR  

 
Data adalah salah satu keterangan yang benar, dapat dipercaya 

(reliable) dan nyata (fact). Lebih rinci lagi data merupakan kumpulan dari 

fakta-fakta yang dapat memberikan gambaran luas suatu keadaan. Bahkan 

data dapat merupakan langkah awal dalam suatu penelitian, karena 

seorang peneliti akan membutuhkan waktu dan dana yang tidak sedikit 

dalam pengumpulan data yang berpengaruh pada bidang riset bahkan pada 

tema yang dipilih. Sumber data berupa hasil pengumpulan di lapangan 

berdasarkan hasil pengukuran, survei, pengamatan yang bersifat terkini 

atau merupakan hasil pengamatan pada masa lampu karena bernilai 

sejarah. Data akan membantu sebuah riset penelitian sebagai bagian dari 

informasi berupa angka, simbol ataupun tulisan yang diperoleh melalui 

pengamatan suatu objek3. Data sebagai bahan terdiri dari data mentah yang 

belum diolah dan data yang sudah diolah. Data mentah biasanya didapat 

dari hasil wawancara atau hasil pengukuran yang perlu disesuaikan atau 

diterjemahkan kembali dalam suatu perhitungan statistik, rumus atau 

dalam tabel tertentu. Penggunaan data ditinjau dari kebutuhan dalam 

suatu penelitian, karena tidak semua data dapat digunakan. Adakalanya 

data yang terkumpul dianggap penting, oleh karena itu tidak perlu dibuang 

meskipun tidak dalam topik yang sama namun dipakai untuk tema 

                                                           
3 https://salamadian.com/pengertian-data/  



 

 

 

 
 

METODE PENELITIAN/RISET ARSITEKTUR  

 
Dalam mengajukan suatu rencana penelitian untuk waktu terbatas 

untuk mahasiswa arsitektur (S1) maka dianjurkan metode penelitian yang 

digunakan diambil berdasarkan data penelitian, yaitu Penelitian Kuantitatif 

(Quantitative Research) dan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research). 

Kedua metode tersebut merupakan cara yang ilmiah untuk mendapatkan 

data dan informasi dan dianalisis berdasarkan temuan permasalahan yang 

akan didapatkan setelah melakukan percobaan (experiment) atau observasi 

berdasarkan penggalian interpretasi dan makna dari para peneliti. Suatu 

metode penelitian diperlukan, karena dalam riset arsitektur penggunaan 

metode untuk membedakan dengan laporan atau sebuah tulisan biasa. 

Metode adalah sebuah sistem cara atau proses yang dipilih oleh peneliti 

secara spesifik sebagai bentuk menyelesaikan perihal masalah yang 

diajukan dalam riset yang bersifat ilmiah (scientific). Beberapa pengertian 

metode yang sudah didefinisikan dari para pakar peneliti5 diantaranya:  

- Metode penelitian adalah suatu cara atau proses ilmiah dengan tujuan 

memperoleh data dengan kegunaan dan tujuan tertentu (Prof. Dr. 

Sugiyono).  

                                                           
5  https://idcloudhost.com/mengenal-apa-itu-metode-penelitian-pengertian-

macam-macam-dan-contohnya/   



 

 

 

 
 

PENDEKATAN FENOMENOLOGI  

 
Perkembangan ilmu pengetahuan dimulai dengan kegiatan penelitian 

yang akan membantu para peneliti berperan aktif menghasilkan berbagai 

temuan baik dalam penguasaan secara teoritis, sehingga melahirkan kajian 

keilmuan yang dapat diterapkan sesuai dengan bidangnya. Berdasarkan 

sudut pandang paradigma18 keilmuan jenis penelitian yang lebih mendalam 

terdiri atas tiga macam paradigma keilmuan menurut Muhadjir (1990) yang 

berkaitan dengan penelitian, yaitu: (1) positivisme, (2) rasionalisme, dan (3) 

fenomenologi (Djunaedi, 2000). Paradigma positivisme percaya bahwa 

kebenaran hanya bersumber dari empirik sensual, yaitu yang dapat 

ditangkap oleh pancaindera. Seperti misalnya untuk mengukur suhu dalam 

ruangan perlu diukur dengan menggunakan alat termometer. Penilaian 

terhadap naik dan turunnya suhu didalam ruangan memberi dampak 

terhadap kenyamanan pada tubuh manusia. Sedangkan dalam pandangan 

paradigma rasionalisme memiliki gagasan pemikiran pada segala hal yang 

dapat dirasionalkan. Paradigma rasionalisme tidak hanya menilai kondisi 

                                                           
18 Paradigma merupakan sebuah seperangkap konsep yang berhubungan satu 

sama lainnya secara logis membentuk sebuah kerangka pemikiran yang 

berfungsi untuk memahami, menafsirkan dan menjelaskan kenyataan 

dan/atau masalah yang dihadapi (Ahimsa-Putra, 2011).   



 

 

 

 
 

PENDEKATAN EKSPERIMEN  

 
Penelitian eksperimen dilakukan oleh mahasiswa baik di dalam 

laboratorium maupun di luar ruangan. Penelitian ini bersifat objektif untuk 

mengamati kajian yang langsung dengan komponen fisik bangunan. 

Sedangkan penelitian yang berhubungan dengan aspek manusia berupa 

pengamatan masalah perilaku terhadap objek arsitektur yang dibuat secara 

sengaja atau direncanakan.  

Seperti diketahui penelitian ini termasuk dalam kajian pendekatan 

kuantitatif, dimana lebih banyak mengungkapkan hubungan antar berbagai 

faktor atau variabel yang saling mempengaruhi. Penelitian menggunakan 

metode eksperimen lebih banyak digunakan mahasiswa untuk meneliti 

unsur-unsur mengenai bangunan dan dampaknya terhadap kegiatan dan 

kehidupan manusia di dalamnya.  

Proses dalam penelitian ini memerlukan prosedur dan dampaknya pada 

saat bereksperimen. Terutama hasil yang diharapkan agar sesuai dengan 

tujuan dalam riset tersebut. Sering kali kalau ada beberapa kendala yang 

harus dihadapi ketika mahasiswa melakukan eksperimen di lapangan. 

Menurut (Jaedun, 2011) bahwa terdapat faktor-faktor yang dapat 

mengganggu validitas internal suatu hasil penelitian eksperimen 

diantaranya:  

 



 

 

 

 
 

MEMILIH TEMA & TOPIK  

DALAM RISET ARSITEKTUR  

 
Tema dan Topik dalam arsitektur menjadi sangat penting dan 

menentukan arah tujuan para mahasiswa dalam memilih bidang kajian yang 

sesuai dengan peminatan dan kemampuannya. Kedua kata tersebut 

memiliki pengertian yang sama namun terdapat makna yang berbeda bila 

ditinjau secara lebih rinci. Istilah tema menunjukkan sebuah pokok pikiran 

atau bahasan yang akan menjadi dasar dalam suatu rangkaian penelitian. 

Tema dalam pandangan riset arsitektur lebih kepada subjek atau pokok 

pembahasan. Sedangkan topik lebih menekankan dan mempersempit 

pokok bahasan. Kedua istilah tersebut bukanlah menjadi sebuah dikotomi 

dan tidak perlu diperpanjang karena memiliki pengertian dan makna yang 

sedikit berbeda. Intinya dalam pembahasan suatu Tema dalam kajian 

arsitektur dapat dipersempit dengan adanya topik.  

Untuk mengangkat dan memilih suatu topik seorang peneliti perlu 

banyak belajar dan memikirkan secara matang. Tema dan topik terkait 

dengan data dan metode pendekatan dalam penelitian. Untuk itu seorang 

peneliti perlu meninjau dua pendekatan metodologi dan kemudian 

menentukan salah satunya mana yang akan digunakan. Kedua metode 

tersebut memiliki jalan dan prosedur yang berbeda baik pengumpulan, 

analisis, dan interpretasi data (Creswell, 2018). Meskipun begitu sebagai 

mahasiswa, yang baru melakukan penelitian adakalanya perlu melakukan 



 

 

 

 
 

RUANG LINGKUP PENULISAN  

& RISET ARSITEKTUR  

 
Karya tulis dalam lingkungan akademis yang harus dikerjakan oleh 

mahasiswa arsitektur terdiri dari laporan tugas atau paper, laporan tugas 

yang berkaitan dengan matakuliah tertentu, laporan studio perancangan, 

laporan studio struktur & konstruksi, laporan seminar, laporan kerja 

praktek dan laporan Tugas Akhir. Selain itu mahasiswa arsitektur dapat 

mengembangkan kreativitas tulisannya ke dalam bahasa yang lebih populer 

untuk para pembaca yang bersifat umum, berbeda gaya tulisan yang 

bersifat akademis. Penulisan laporan yang bersifat akademis dibuat dalam 

sistematika yang jelas dan memberikan informasi dari hasil pengamatan 

baik secara studi literatur, kajian di lapangan maupun hasil diskusi dan 

wawancara.  

Bidang keilmuan arsitektur mencakup perkotaan, kawasan, lingkungan 

terbangun, ranah arsitektur yang berkaitan dengan ruang, tempat, manusia 

dan artefak. Kota dan arsitektur merupakan alur pengetahuan yang 

memiliki potensi untuk diulas. Kriteria kota-kota di Indonesia cukup 

beragam yang dapat ditinjau dari sejarah pendirian kota tersebut hingga 

perkembangannya saat ini. Khususnya di Jawa beberapa kota baik di pesisir 

maupun di pedalaman memiliki proses perkembangan dan pertumbuhan 

yang terjadi sejak masa sejarah peradaban Hindu dan Budha. Dalam buku: 

Arsitektur – Kota Jawa, Kosmos, Kultur dan Kuasa, hasil karya disertasi dan 



 

 

 

 
 

PLAGIARISME  

 
Plagiarisme adalah pelanggaran hak cipta melalui penjiplakan secara 

tertulis maupun dalam bentuk produk. Karya tulis merupakan salah satu 

bagian yang mudah untuk dijiplak atau ditiru baik dalam bentuk kalimat 

secara utuh maupun dalam bentuk teks yang disadur tanpa menyebutkan 

sumber dari penulis, lembaga atau instansi yang diakui secara syah. 

Berdasarkan definisi plagiat pada karya tulis menurut Peraturan Pendidikan 

Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 adalah:  

“Plagiat adalah perbuatan 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 pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa 

menyatakan sumber secara tepat dan memadai”  
 

Dalam lingkungan Perguruan Tinggi kegiatan plagiat dimungkinkan 

dilakukan oleh para dosen dan mahasiswa, baik perorangan maupun 

kelompok apabila mengutip istilah, kata-kata, gagasan, teori, dokumen 

(bagan, skema, gambar) tanpa menyebutkan sumber-sumber secara 

memadai 31 . Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya plagiarisme 

                                                           
31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang  

Pencegahan Dan Penaggulangan Plagiat Di Perguruan Tinggi. 
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