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ABSTRAK 

Rahayu, Sri. 2017. Pelanggaran Hak Cipta Terkait Hak Moral dan Hak Ekonomi 

Pencipta Karya Fotografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 

Tentang Hak Cipta. Skripsi Bagian Perdata, Fakultas Hukum Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing I: Rindia Fanny Kusumaningtyas, S.H., M.H. Pembimbing 

II: Dr. Dewi Sulistianingsih SH., M.H. 

 

Kata Kunci: Pelanggaran, Hak Moral dan Ekonomi, Karya Fotografi 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat 

membawa pengaruh di berbagai bidang, termasuk di bidang pelanggaran Hak Cipta 

khususnya karya cipta fotografi. Fotografi sendiri merupakan salah satu karya cipta 

yang dilindungi berdasarkan Pasal 40 huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Oleh karenanya, dirasa perlu adanya penelitian 

yang bertujuan untuk (1) Bagaimana pelanggaran Hak Cipta terkait dengan karya 

cipta fotografi, (2) Bagaimana hak moral dan hak ekonomi Pencipta karya fotografi 

dengan adanya pelanggaran Hak Cipta. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Kualitatif didasarkan pada 

pendekatan penelitian hukum yuridis empiris. Sumber data penelitian berasal dari 

data primer (wawancara dan dokumentasi) dan data sekunder (studi kepustakaan). 

Validasi data dengan pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, penarikan 

kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran 

Hak Cipta karya fotografi adalah ketika karya fotografi digunakan untuk 

kepentingan komersial, dalam hal ini untuk periklanan secara tanpa hak atau tanpa 

izin dari Penciptanya. Selain itu, pemodifikasian dan/atau pengunggahan ulang 

karya fotografi tanpa izin Pencipta merupakan pelanggaran hak moral Pencipta. 

Jika dikaitkan dengan teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman, maka 

struktur dan substansi hukum di Indonesia terkait dengan Hak Cipta karya fotografi 

telah cukup memadai, terlihat dari upaya pemerintah dalam melakukan 

perlindungan karya fotografi melalui UUHC dan UUITE, serta adanya sinergi kerja 

dengan Kemenkominfo berdasarkan rekomendasi dari Dirjen KI untuk melakukan 

penutupan konten dan/atau hak akses pengguna. Akan tetapi, kultur hukum atau 

kesadaran hukum masyarakatnya yang masih kurang. Terjadinya pelanggaran Hak 

Cipta karya fotografi, hak moral Pencipta seolah-olah beralih ke pihak lain yang 

menggunakan karya fotografi. Sedangkan, ketika karya fotografi digunakan untuk 

tujuan komersialisasi, maka akan melanggar hak ekonomi Pencipta. Jika dikaitkan 

dengan teori yang dikemukakan oleh Robert M. Sherwood, pelanggaran Hak Cipta 

karya fotografi merupakan suatu bentuk tidak adanya penghargaan kepada Pencipta 

dalam upayanya menciptakan suatu Ciptaan. Hal ini bertentangan dengan reward 

theory. 

Simpulan dari penelitian ini yakni adanya pelanggaran Hak Cipta karya 

fotografi akan merugikan diri Pencipta. Penulis memiliki saran bahwa perlu adanya 

peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 

berupa Peraturan Pemerintah khususnya terkait karya cipta fotografi.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Manusia memiliki banyak kreativitas dalam menciptakan sesuatu dalam 

kehidupan sehari-hari. Hal ini dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari 

dengan baik. Hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses 

yang berguna bagi manusia disebut sebagai Kekayaan Intelektual.1 Kelahiran 

Kekayaan Intelektual diawali dari sebuah ide atau gagasan. Gagasan muncul dari 

kreativitas olah pikir, dengan menggunakan kecerdasan intelektual dan kecerdasan 

emosional. Dua kecerdasan tersebut melahirkan karya berupa ilmu pengetahuan, 

kesenian dan kesusastraan. 

Istilah Kekayaan Intelektual mengalami perubahan nomenklatur sebanyak 

4 (empat) kali, dari Hak Cipta, Paten, dan Merek (HCPM) kemudian diubah 

menjadi Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), kemudian diubah lagi menjadi Hak 

Kekayaan Intelektual (HKI) dan yang sekarang ini berubah menjadi Kekayaan 

Intelektual (KI) setelah ditandatanganinya Perpres Nomor 44 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham). Alasan diubahnya nama Hak 

Kekayan Intelektual menjadi Kekayaan Intelektual adalah menyesuaikan pada 

Negara-Negara lain dengan nama Institusi yang sama dengan tanpa menggunakan 

kata hak. Terdapat dua kategori besar, yakni kekayaan yang sifatnya komunal dan 

kekayaan yang privat atau individu. Biasanya kekayaan yang sifatnya individu ini 

terdiri dari proses menghasilkan atau melahirkan karya sendiri, proses untuk 

                                                           
1 Muhammad Firmansyah, 2008, Tata Cara Mengurus HaKI, Jakarta: Visi Media, hlm. 7 
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mendapatkan perlindungan serta komersialisasi dan perlindungan hukum. Atas 

sejumlah alasan tersebut istilah Kekayaan Intelektual (KI) digunakan dan tepat 

untuk dicantumkan di lingkungan Kemenkumham. 

Kekayaan Intelektual merupakan hak kebendaan yaitu benda tidak 

berwujud (benda immateriil), hak atas hasil kerja otak yang dituangkan dalam 

bentuk Ciptaan atau penemuan tertentu. Hasil kerja otak atau kegiatan intelektual 

terdapat dalam ilmu pengetahuan, seni, budaya maupun teknologi. Dalam konteks 

hukum perdata, rumusan tentang hak kekayaan immateriil dijelaskan dalam 

pengertian benda yang diatur dalam Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata (KUHPerdata). Pasal tersebut secara implisit menjelaskan bahwa Hak Cipta 

itu digolongkan sebagai benda yang masuk dalam kategori hak yang dibedakan 

dengan barang. Menurut paham undang-undang yang dimaksud dengan benda ialah 

tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.2 Jika 

dihubungkan dengan Pasal 503 dan 504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHPerdata), maka dapat dikategorikan ke dalam benda berwujud dan benda 

bergerak. Barang bergerak yang tidak berwujud memiliki sifat abstrak, karena 

barangnya memang tidak terlihat wujudnya, akan tetapi pemiliknya dapat 

merasakan manfaatnya.3 Ketentuan pasal tersebut telah diadopsi dengan baik oleh 

Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 

Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang ada dan melekat pada 

pemilik atau pemegang hak, sehingga pihak lain apabila ingin memanfaatkan atau 

menggunakan hak tersebut untuk menciptakan atau memproduksi benda 

                                                           
2 R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, 1986, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: Pradnya 

Paramita, hlm. 155 
3 Gatot Supramono, 2010, Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya, Jakarta: Rineka Cipta, hlm.28 
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Ciptaannya wajib memperoleh lisensi (izin) dari pemilik atau pemegang hak.4 

Sehubungan dengan pemanfaatan karya-karya inovatif masyarakat secara luas, 

hukum Kekayaan Intelektual merupakan hukum yang mengatur perlindungan bagi 

para Pencipta dan penemu karya-karya inovatif. Kekayaan Intelektual terdiri dari 

Hak Cipta dan Hak Milik Industri seperti Paten, Merek, Rahasia Dagang, Desain 

Industri, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. 

Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak 

ekonomi yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu 

ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan. Hak eksklusif itu sendiri merupakan hak 

yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat 

memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. 

Pengaturan Hak Cipta di Indonesia telah mengalami beberapa kali 

perubahan. Pengaturan Hak Cipta yang kini berlaku adalah Undang-Undang Nomor 

28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang selanjutnya disebut dengan UUHC. 

Perkembangan Hak Cipta dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 

tentang Hak Cipta memberikan perlindungan hukum bagi Pencipta, termasuk pada 

karya cipta fotografi. Karya cipta fotografi menjadi salah satu Ciptaan yang 

dilindungi berdasarkan Pasal 40 huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 

tentang Hak Cipta karena karya cipta fotografi merupakan hasil dari kegiatan kreatif 

suatu kemampuan daya pikir atau olah otak manusia yang kemudian diekspresikan 

dalam bentuk foto yang memiliki manfaat serta mempunyai nilai ekonomi. Manfaat 

                                                           
4 Abdul Kadir Muhammad, 2001, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, Bandung: 

Citra Aditya Bakti, hlm. 1 



4 

 

dalam hal ini adalah karya cipta fotografi dapat digunakan sebagai media 

komunikasi. Karya cipta fotografi juga memiliki manfaat dalam segi ekonomi 

misalnya, karya cipta fotografi dapat dipertunjukkan dalam bentuk pameran foto 

atau dapat digandakan untuk kepentingan yang bersifat komersil. Selain 

perlindungan terhadap Ciptaan, Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif juga 

memberikan perlindungan terhadap Pencipta. Hak eksklusif tersebut terdiri dari hak 

moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada 

diri Pencipta, sedangkan hak ekonomi adalah hak Pencipta untuk mendapatkan 

manfaat ekonomi atas Ciptaan.  

 Fotografi berkembang dari kesadaran manusia sebagai makhluk yang 

berbudi/berakal yang memiliki kemampuan lebih untuk dapat merekayasa alam 

lingkungan kehidupannya. Dalam konteks fotografi hal ini terlihat bagaimana 

manusia menyikapi setiap fenomena alam (natural phenomenon), dengan 

menemukan “sesuatu” dan mengungkapkannya dalam berbagai bentuk konsep, 

teori, dan wacana. Keberadaan karya fotografi berkembang lebih jauh sebagai 

medium pengabdian fenomena alam karena nilai reproduksi-representasinya yang 

dianggap sebagai revolusi dengan kualitas kemiripan yang terpercaya. 

Kehadirannya memerlukan waktu kurang lebih empat abad dalam konteks 

fenomena penciptaan karya seninya dengan melibatkan beragam eksperimentasi 

dan inovasi di bidang teknologi, kimia, fisika, dan implementasi kreatif estetisnya.5 

 Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat tidak selalu 

membawa dampak positif, permasalahan terhadap karya fotografi berkembang 

sejalan dengan perkembangan teknologi dan informasi serta sejalan juga dengan 

                                                           
5 Soeprapto Soedjono, 2007, Pot Pourri Fotografi, Jakarta: Universitas Trisakti, hlm. 8 
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perkembangan fotografi itu sendiri. Fotografi konvensional yang menggunakan 

film sebagai alat untuk merekam gambar, seiring dengan kemajuan teknologi 

kemudian berkembang menjadi era fotografi digital. File digital tersebut 

memudahkan siapa saja untuk meng-copy, mencetak bahkan mengambil untuk 

dimanfaatkan pihak lain untuk kepentingan komersil yang menguntungkan pihak 

lain tersebut tetapi merugikan Pencipta, dan dapat dimanfaatkan dalam berbagai 

kepentingan lain tanpa sepengetahuan si Penciptanya. Perkembangan teknologi 

informasi dan komunikasi di satu sisi memiliki peran strategis dalam 

pengembangan Hak Cipta, tetapi di sisi lain juga menjadi media pelanggaran 

hukum di bidang Hak Cipta.  

 Hal inilah yang dapat menimbulkan masalah-masalah hukum di bidang Hak 

Cipta karya fotografi, sebagai contoh ketika mengunggah foto ke akun media sosial 

misalnya instagram, pengguna instagram dapat secara mudah mengambil foto, 

memberikan efek dan mempublikasikannya ke internet lewat aplikasi media sosial 

tersebut. Penggunaan instagram sebagai media publikasi di internet membuat 

beragam foto digital dapat secara terus menurus digandakan dan disebarluaskan ke 

jutaan orang dalam waktu yang singkat, sehingga tidak menutup kemungkinan foto-

foto yang telah diunggah tersebut digunakan oleh pihak lain untuk kepentingan 

tertentu dan merugikan Pencipta. Oleh karena itu, apabila seseorang hendak 

menggunakan sebuah karya foto harus mendapat izin dari Pencipta. Seseorang yang 

melakukan pelanggaran terhadap Hak Cipta di bidang fotografi, secara otomatis 

telah melanggar hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi yang 

dimiliki oleh Pencipta. 
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 Penghargaan serta perlindungan terhadap Pencipta atas Ciptaan nya  

dilakukan dengan cara tidak mengingkari hak-hak Pencipta, baik hak moral maupun 

hak ekonomi. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 

tentang Hak Cipta, menyebutkan bahwa teringkarinya hak moral dan hak ekonomi 

dapat mengikis motivasi para Pencipta untuk berkreasi. Hilangnya motivasi ini akan 

berdampak luas pada kreativitas makro bangsa Indonesia, negara akan mengalami 

kerugian karena tidak adanya pemasukan negara dalam bentuk pajak. Berkaca pada 

negara-negara maju di dunia, tampak bahwa perlindungan yang memadai terhadap 

hak eksklusif Pencipta telah berhasil membawa pertumbuhan di bidang ekonomi 

kreatif secara signifikan dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan 

kesejahteraan rakyat. Selain itu, teringkarinya hak moral dan hak ekonomi Pencipta 

akan menimbulkan kerugian bagi Pencipta, baik secara materiil maupun imateriil, 

menjadikan masyarakat semakin tidak peduli untuk menghargai karya cipta orang 

lain.  Hal tersebut juga akan membawa dampak buruk terhadap pengembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni dan sastra.  Hal-hal tersebut berlaku pula bagi karya 

cipta fotografi, teringkarinya hak moral dan hak ekonomi Pencipta karya fotografi 

juga dapat mengakibatkan kerugian, baik kerugian moral maupun kerugian 

ekonomi. 

 Penurunan motivasi Pencipta, khususnya Pencipta karya fotografi 

(fotografer) untuk berkreasi memang benar adanya sebagai dampak dari 

teringkarinya hak moral dan hak ekonomi Pencipta. Seperti dijelaskan beberapa 

fotografer yang tergabung dalam berbagai komunitas fotografi. Mereka 

menyebutkan bahwa karya cipta fotografi yang mereka miliki sering digunakan 

oleh lain tanpa mencantumkan nama Penciptanya, bahkan digunakan untuk 
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promosi usaha atau dengan kata lain digunakan untuk kepentingan komersial tanpa 

sepengetahuan si Pencipta. Hal tersebut mengakibatkan terkikisnya semangat 

berkreasi Pencipta. Selain itu, para fotografer tersebut mengakatakan bahwa mereka 

merasa dirugikan atas penggunaan-penggunaan karya cipta yang tidak 

mengindahkan hak-hak Pencipta, baik secara moral maupun secara ekonomi. 

 Perlindungan terhadap karya cipta fotografi juga dijelaskan dalam Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE). 

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang telah disusun menjadi 

Kekayaan Intelektual merupakan salah satu yang dilindungi dalam UUITE, hal ini 

tercantum dalam Pasal 25 UUITE yang menyebutkan bahwa: 

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang 

telah disusun menjadi Kekayaan Intelektual, situs internet, dan 

karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak 

Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Perudang-

undangan.” 

 

Pasal 25 UUITE tersebut mengandung makna bahwa Informasi Elektronik dan/atau 

Dokumen Elektronik yang disusun sebagai karya intelektual, Hak Cipta, paten, 

merek, rahasia dagang, desain industri, dan sejenisnya wajib mendapatkan 

perlindungan. Oleh karenanya, fotografi yang merupakan salah satu bagian dari 

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik menjadi objek karya cipta yang 

dilindungi dalam UUITE. 

 Perkembangan fotografi sebagaimana dijelaskan diatas memang beberapa 

diantaranya menimbulkan masalah-masalah hukum. Salah satu contoh kasus 

pelanggaran Hak Cipta terhadap karya cipta fotografi di Indonesia adalah yang 
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terjadi antara seorang fotografer bawah laut melawan Harian Media Indonesia. 

Kasus bermula ketika pada bulan Februari 2004 lalu, Michael F.E. Sjukrie, seorang 

instruktur selam, diminta menjadi pengawas selam oleh tim ekspedisi Metro TV 

yang akan mengadakan peliputan panorama bawah laut di perairan Sorong, Papua. 

Dalam tim tersebut ikut pula fotografer Media Indonesia, Adam Dwiputera. Di sela-

sela menjalankan tugasnya, Michael mengabadikan panorama bawah laut dengan 

menggunakan kamera khusus bawah air miliknya. Sesekali Michael meminjamkan 

kamera tersebut kepada Adam dan saling bertukar foto yang dihasilkan oleh kamera 

masing-masing. Pada tanggal 27 Februari 2005, Media Indonesia mengeluarkan 

harian berjudul "Panorama Papua", dengan memuat beberapa foto hasil jepretan 

Michael. Tetapi foto-foto itu ditulis atas nama Adam, beberapa bahkan disebut 

sebagai "istimewa" tanpa menyebutkan nama Michael. 

 Merasa dirugikan, Michael menghubungi Adam dan meminta dilakukan 

ralat. Janji Adam untuk segera melakukan ralat tidak kunjung terpenuhi, bahkan 

pada tanggal 15 Juni 2005 tampil lagi sebuah foto milik Michael di harian yang 

sama dan masih dengan nama Adam. Upaya perundingan dan damai yang 

diupayakan tidak membuahkan hasil. Pada awal Juli 2005, Media Indonesia sempat 

memuat permintaan maaf sehalaman penuh dan memuat lengkap foto-foto karya 

Michael. Perkara tersebut kemudian bergulir ke meja Pengadilan Niaga Jakarta 

Pusat. Melalui putusan yang dikeluarkan Oktober 2006 dengan Nomor Putusan 

013K/N/HAKI/2006, Pengadilan Niaga memenangkan Michael dan menghukum 

Media Indonesia membayar ganti rugi kepada Michael sejumlah Rp.120 juta. 

Merasa tidak puas, Media Indonesia bahkan mengajukan upaya hukum kasasi.  
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 Contoh lainnya datang dari kalangan selebriti Indonesia. kejadian tersebut 

dialami oleh artis Ruben Onsu dan Ayu Tingting yang menjadi korban atas 

penggunaan internet atau media sosial, dalam hal ini adalah instagram. Dalam 

kasusnya, bayi dari  Ruben Onsu dan Ayu Tingting diperjualbelikan secara online 

tanpa sepengatahuan mereka. Foto-foto anak mereka ditampilkan di situs media 

online untuk diperjualbelikan, padahal mereka tidak berniat menjual bayi mereka. 

Merasa sangat dirugikan, Ruben Onsu dan Ayu Tingting melaporkan kasus 

penyalahgunaan foto tersebut ke Polda Metro Jaya. Akhirnya, setelah melalui 

proses panjang, kepolisian mengungkap dan menangkap pelaku. Untuk tindakan 

yang dilakukan tersangka, tersangka terancam hukuman di atas lima tahun penjara 

dengan pasal yang disangkakan adalah Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE (Informasi dan Transaksi 

Elektronik) dengan ancaman pidana 6 tahun penjara dan denda Rp 1 Miliar serta 

Pasal 12 jo. Pasal 115 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dengan ancaman 

denda Rp 500 juta. 

 Melihat masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran terhadap Hak Cipta di 

bidang Fotografi, baik berupa penggandaan tanpa ijin, pendistribusian tanpa ijin, 

bahkan menggunakannya untuk kepentingan komersil tanpa sepengetahuan 

Pencipta yang kemudian dapat menimbulkan kerugian bagi Pencipta, baik kerugian 

dalam hak ekonomi maupun hak moral Pencipta karya fotografi, sehingga penulis 

melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “PELANGGARAN HAK 

CIPTA TERKAIT HAK MORAL DAN HAK EKONOMI PENCIPTA KARYA 

FOTOGRAFI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 

2014 TENTANG HAK CIPTA.” 
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1.2  Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diketahui bahwa terdapat 

permasalahan yang meliputi: 

(1) Minimnya pengetahuan dan pemahaman perlindungan hukum karya cipta 

fotografi bagi para pencipta dan masyarakat secara umum; 

(2) Banyaknya pelanggaran-pelanggaran Hak Cipta fotografi yang diakibatkan 

oleh kemajuan teknologi; 

(3) Belum adanya batasan-batasan secara khusus dalam Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terkait pelanggaran Hak Cipta di 

bidang Fotografi; 

(4) Pelanggaran terhadap Hak Cipta di bidang Fotografi sekaligus dapat 

melanggar hak eksklusif Pencipta, terkait dengan hak moral dan hak 

ekonomi. 

(5) Teringkarinya hak eksklusif Pencipta karya fotografi membawa dampak 

kerugian baik kerugian secara moral yaitu pengakuan dari masyarakat 

umum terhadap Ciptaan, serta kerugian dari segi ekonomi yaitu royalti atas 

Ciptaan yang seharusnya diterima oleh Pencipta. 

1.3  Pembatasan Masalah 

Untuk membatasi agar penelitian terfokus pada permasalahan yang diangkat 

dalam penelitian ini saja serta tidak melebar di luar tujuan penelitian, penulis 

merasa perlu melakukan pembatasan terhadap identifikasi permasalahan di atas, 

yang meliputi: 
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(1) Pelanggaran Hak Cipta terkait dengan karya cipta fotografi berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; 

(2) Hak moral dan hak ekonomi Pencipta karya fotografi berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 

1.4  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang sampai 

dengan pembatasan masalah, adapun rumusan masalah yang timbul dalam 

penelitian skripsi ini adalah: 

(1) Bagaimana pelanggaran Hak Cipta terkait dengan karya cipta fotografi 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta? 

(2) Bagaimana hak moral dan hak ekonomi Pencipta karya fotografi dengan 

adanya pelanggaran Hak Cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2014 tentang Hak Cipta? 

1.5  Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah yang dikemukakan diatas, tujuan yang 

ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

(1) Mengetahui dan menganalisis pelanggaran Hak Cipta terkait dengan karya 

cipta fotografi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang 

Hak Cipta; 

(2) Mengetahui dan menganalisis hak moral dan hak ekonomi Pencipta karya 

fotografi dengan adanya pelanggaran Hak Cipta berdasarkan Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 
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1.6  Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat bagi beberapa 

pihak. Manfaat penelitian ini meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis. 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

(1) Untuk memberikan sumber pemikiran dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan hukum Hak Cipta pada umumnya dan hukum Hak 

Cipta pada khususnya; 

(2) Sebagai landasan untuk penelitian lebih lanjut bagi mereka yang 

tertarik untuk mengkaji mengenai Kekayaan Intelektual khususnya 

Hak Cipta fotografi. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

(1) Bagi pemerintah selaku regulator diharapkan dapat dijadikan 

sebagai masukkan dalam penyusunan Peraturan Pelaksana (PP) 

dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, 

sehingga dapat memberikan gambaran mengenai perbedaan karya 

cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra; 

(2) Bagi komunitas fotografi diharapkan dapat dijadikan sebagai 

sumber ilmu pengetahuan agar dapat digunakan sebagai salah satu 

sumber diskusi sehingga mempermudah penyebarluasan informasi 

terkait pelanggaran Hak Cipta karya fotografi; 

(3) Bagi fotografer diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber ilmu 

pengetahuan atau pedoman sehingga menimbulkan pemahaman 

akan hak-hak yang dimilikinya; 
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(4) Bagi masyarakat dapat dijadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan 

agar tidak melakukan pelanggaran Hak Cipta serta menumbuhkan 

kesadaran akan pentingnya menghargai Ciptaan; 

(5) Bagi pencipta atau creator dapat dijadikan pedoman dalam 

memperoleh hak-hak yang wajib diterima oleh pencipta. 

1.7  Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami tugas akhir serta 

memberikan gambaran yang menyeluruh secara garis besar, sistematika tugas akhir 

dibagi menjadi tiga bagian. Adapun sistematikanya adalah: 

1.7.1 Bagian Awal Skripsi 

Bagian awal skripsi mencakup halaman sampul depan, halaman judul, 

abstrak, halaman pengesahan, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar 

isi, daftar lampiran, dan daftar tabel. 

1.7.2 Bagian Isi Skripsi 

Bagian isi skripsi mengandung lima (5) bab yaitu, pendahuluan, 

tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, serta 

penutup. 

1.7.2.1 Bab I Pendahuluan 

Bab ini adalah bab pertama dalam skripsi. Pada bagian pendahuluan 

memuat uraian tentang latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian yang hendak dicapai Penulis, 

serta manfaat penelitian. 
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1.7.2.2 Bab II Tinjauan Pustaka 

Berisi tinjauan tentang Kekayaan Intelektual, meliputi pengertian, 

pengaturan, penggolongan, prinsip, manfaat dan tujuan Kekayaan Intelektual, 

serta Kekayaan Intelektual di era globalisasi atau persaingan bebas. 

Kemudian tinjaun tentang Hak Cipta, meliputi pengertian, ruang lingkup, 

prinsip Hak Cipta, serta hak-hak yang melekat pada Hak Cipta yaitu hak 

moral dan hak ekonomi. Selanjutnya, tinjauan mengenai fotografi, meliputi 

pengertian fotografi, jenis fotografi, fotografi sebagai karya cipta yang 

dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, 

dan perlindungan karya cipta fotografi di berbagai negara serta tinjauan 

tentang pelanggaran Hak Cipta Fotografi. 

1.7.2.3 Bab III Metode Penelitian 

Bab ini berisi tentang penjabaran dari metode penelitian yang 

digunakan oleh Penulis. Metode penelitian tersebut memuat mengenai jenis 

penelitian, metode pendekatan, lokasi penelitian, sumber data penelitian, 

teknik pengumpulan data, validitas data serta analisis data. Dalam penelitian 

skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian 

kualitatif, menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Selanjutnya, 

sumber data penelitian penulis yang diperoleh langsung dari lapangan dengan 

wawancara kepada menggunakan instrumen penelitian dalam memperoleh 

informasi dengan cara wawancara terhadap Kepala Seksi Lembaga 

Menejemen Kolektif (LMK) Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual 

Republik Indonesia, Komunitas Fotografer Semarang (KFS), Komunitas 
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Fotografi Indonesia (KFI) wilayah Jawa Tengah dan fotografer yang tidak 

tergabung dalam komunitas. Selain itu penulis juga menggunakan bahan 

kepustakaan yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta terkait hak moral 

dan hak ekonomi Pencipta karya fotografi. 

1.7.2.4 Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan. Dalam hasil 

penelitian, akan dipaparkan terkait data-data yang diperoleh saat 

melaksanakan penelitian dengan cara wawancara terhadap Kepala Seksi 

Lembaga Menejemen Kolektif (LMK) Direktorat Jenderal Hak Kekayaan 

Intelektual Republik Indonesia, Komunitas Fotografer Semarang (KFS), 

Komunitas Fotografi Indonesia (KFI) wilayah Jawa Tengah dan fotografer 

yang tidak tergabung dalam komunitas. Penelitian tersebut dilakukan untuk 

menjawab permasalahan-permasalahan di bidang Hak Cipta, khususnya pada 

permasalahan pelanggaran Hak Cipta terkait dengan karya cipta fotografi, 

sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 40 huruf k Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2014 tentang Hak Cipta, fotografi merupakan salah satu karya yang 

dilindungi oleh UUHC tersebut. Selain itu, akan dipaparkan juga terkait hak 

moral dan hak ekonomi yang dimiliki Pencipta karya fotografi dengan adanya 

pelanggaran Hak Cipta. 

Selanjutnya, dalam pembahasan akan dipaparkan mengenai 

pelanggaran Hak Cipta terkait dengan karya cipta fotografi berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta akan 

dipaparkan pula hak moral dan hak ekonomi Pencipta karya fotografi dengan 
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adanya pelanggaran Hak Cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hal tersebut sesuai dengan permasalahan-

permasalahan yang diangkat dalam penelitian skripsi ini.  

1.7.2.5 Bab V Penutup 

Bab penutup merupakan bab terakhir dalam Penulisan skripsi yang 

berisi simpulan dari keseluruhan hasil penelitian dan pembahasan, juga 

memuat saran dari Penulis yang bertujuan untuk memberikan masukan terkait 

pelanggaran Hak Cipta kaitannya dengan hak moral dan hak ekonomi 

Pencipta karya fotografi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 

tentang Hak Cipta. 

1.7.3 Bagian Akhir Skripsi 

Bagian akhir skripsi terdiri dari Daftar Pustaka dan Lampiran. Daftar 

pustaka berisi sumber literatur yang digunakan dalam penyusunan skripsi. 

Sedangkan lampiran digunakan untuk mendapatkan data keterangan yang 

melengkapi uraian skripsi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang pertama yang berkaitan dengan tema atau topik 

skripsi ini yaitu skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Karya Cipta Fotografi 

yang Tidak Didaftarkan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang 

Hak Cipta” yang ditulis oleh Ndaru Noer Prabowo dari penelitian skripsi program 

sarjana Fakultas Hukum Universitas Jember tahun 2015. 

Penelitian terdahulu tersebut memfokuskan pada masalah perlindungan 

hukum terhadap hak-hak bagi Pencipta karya fotografi. Dalam pembahasannya 

menjelaskan bahwa Peraturan hukum dan Perundang-Undangan Indonesia telah 

memberikan perlindungan hukum terhadap Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas 

karya fotografi, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang 

Hak Cipta. Perlindungan Hak Cipta atas karya fotografi dapat dilakukan dengan 2 

(dua) cara, yaitu dengan secara preventif yaitu perlindungan yang diberikan 

pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dengan 

melakukan pencatatan Hak Cipta ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, 

dan dengan cara represif yaitu perlindungan yang diberikan pemerintah dengan 

tujuan untuk menyelesaikan sengketa apabila terjadi pelanggaran terhadap Hak 

Cipta atas karya fotografi dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga.  

Selanjutnya, Rumusan masalah yang kedua mengenai bentuk penyelesaian 

sengketa yang dilakukan Pencipta atas karya fotografi yang digunakan tanpa izin 
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Pencipta. Dalam kasus penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan 2 (dua) jalur, 

yaitu jalur non litigasi dan litigasi. Jalur non litigasi merupakan penyelesain secara 

musyawarah antara pihak yang bersengketa, sendangkan jalur litigasi 

penyelesaiannya berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, yang mengatur tentang 

ketentuan-ketentuan yang cukup memadai tentang penyelesaian sengketa secara 

perdata dengan mengajukan gugatan ganti rugi oleh Pencipta atau Pemengang Hak 

Cipta atas pelanggaran Hak Ciptanya kepada Pengadilan Niaga. 

Penelitian terdahulu yang kedua yaitu artikel ilmiah yang berjudul 

“Perlingungan Karya Seni Fotografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2002 tentang Hak Cipta” oleh Nurul Liza Anjani Universitas Diponegoro 

tahun 2012. Dalam artikel ilmiah ini, peneliti terdahulu memfokuskan pada syarat 

memperoleh perlindungan Hak Cipta dalam kegiatan karya seni fotografi dan 

dampak perlindungan Hak Cipta terhadap hak-hak Pencipta dan bagi pihak yang 

melanggar ketentuan Hak Cipta. Dalam artikel ilmiah tersebut dijelaskan bahwa 

untuk memperoleh perlindungan Hak Cipta, suatu karya seni fotografi tidak perlu 

melewati tahap pencatatan terlebih dahulu, karena secara otomatis setelah karya 

tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata dan dipamerkan ke khalayak umum maka 

karya tersebut telah memperoleh pengakuan Hak Cipta dan dilindungi Hak Cipta. 

Apabila dilakukan pencatatan maka hal tersebut dilakukan semata-mata untuk 

kepentingan pembuktian apabila kelak di kemudian hari timbul sengketa yang 

berkaitan dengan Hak Cipta atas foto-foto tersebut. Selanjutnya, Perlindungan Hak 

Cipta atas karya seni fotografi diberikan untuk melindungi hak-hak seorang 

Pencipta yakni hak moral dan hak ekonomi. Selain itu, dampak kerugian juga tidak 

hanya dirasakan oleh Pencipta, bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan Hak 
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Cipta dapat berupa dijatuhinya sanksi pidana, perdata, maupun administratif. Selain 

sanksi materiil yang dapat dijatuhkan pada para pihak yang melanggar ketentuan 

Hak Cipta, sanksi yang tidak dapat terlepas dari pihak-pihak yang melanggar Hak 

Cipta adalah sanksi immateriil yaitu beban moral yang terus ditanggung oleh 

pelanggar Hak Cipta. 

Penelitian selanjutnya yakni skripsi yang berjudul “Pelanggaran Hak Cipta 

Terkait Hak Moral Dan Hak Ekonomi Pencipta Karya Fotografi Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” yang ditulis oleh 

peneliti yaitu Sri Rahayu Universitas Negeri Semarang tahun 2017. Dalam 

penelitian skripsi peneliti ini, peneliti memfokuskan pada kriteria pelanggaran Hak 

Cipta terkait dengan karya cipta fotografi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta hak moral dan hak ekonomi Pencipta karya 

fotografi dengan adanya pelanggaran Hak Cipta berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 

Guna mempermudah penulis meringkas hasil penelitian terdahulu tersebut 

diatas dalam bentuk tabel, yakni sebagai berikut: 

Tabel. 1. Orisinalitas Penelitian 

No. Nama 

Peneliti 

Judul 

Penelitian 

Orisinalitas 

1 Ndaru 

Noer 

Prabowo; 

 

Perlindungan 

Hukum Karya Cipta 

Fotografi yang 

Tidak Didaftarkan 

Menurut Undang-

Undang Nomor 28 

Tahun 2014 tentang 

Hak Cipta. 

a. Perlindungan Hak Cipta atas karya 

fotografi dapat dilakukan dengan 2 

(dua) cara, yaitu dengan secara 

preventif dan represif.  

b. Penyelesaian sengketa dapat 

dilakukan dengan 2 (dua) jalur, 

yaitu jalur non litigasi dan litigasi. 
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2 Nurul 

Liza 

Anjani; 

 

Perlingungan Karya 

Seni Fotografi 

Berdasarkan 

Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 

2002 tentang Hak 

Cipta. 

a. Syarat karya fotografi memperoleh 

perlindungan. Karya fotografi tidak 

perlu melewati tahap pencatatan 

terlebih dahulu, karena secara 

otomatis setelah karya tersebut 

diwujudkan dalam bentuk nyata dan 

dipamerkan ke khalayak umum 

maka karya tersebut telah 

memperoleh pengakuan Hak Cipta 

dan dilindungi Hak Cipta. 

b. Tujuan dan dampak perlindungan 

karya fotografi. 

Perlindungan karya fotografi 

diberikan untuk melindungi hak-

hak seorang Pencipta yakni hak 

moral dan hak ekonomi. Sedangkan 

dampak kerugiannya, tidak hanya 

dirasakan oleh Pencipta, bagi pihak-

pihak yang melanggar ketentuan 

Hak Cipta dapat berupa dijatuhinya 

sanksi pidana, perdata, maupun 

administratif. 

3 Sri 

Rahayu 

(Peneliti) 

Pelanggaran Hak 

Cipta Terkait Hak 

Moral Dan Hak 

Ekonomi Pencipta 

Karya Fotografi 

Berdasarkan 

Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 

2014 Tentang Hak 

Cipta 

a. Pelanggaran Hak Cipta terkait 

dengan karya cipta fotografi 

berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak 

Cipta. 

b. Hak moral dan hak ekonomi 

Pencipta karya fotografi dengan 

adanya pelanggaran Hak Cipta 

berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak 

Cipta. 

 

2.2 Landasan Teori 

 Ada beberapa teori hukum yang mendasari perlunya perlindungan hukum 

terhadap hasi karya intelektualitas manusia. Robert M. Sherwood mengemukakan 

adanya teori penghargaan (reward theory) yang menjelaskan bahwa pengakuan 

terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh seseorang, sehingga kepada 

Pencipta harus diberikan penghargaan sebagai imbangan atas upaya kreatifnya 
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dalam menciptakan karya-karya intelektual tersebut.6 Teori penghargaan sejalan 

dengan prinsip yang menyatakan bahwa Pencipta yang telah mengeluarkan waktu, 

biaya serta tenaga dalam menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh 

kembali apa yang telah dikeluarkannya tersebut yang dikenal dengan teori 

perbaikan (recovery theory).7 

 Teori Robert M. Sherwood selanjutnya adalah teori perbaikan adalah teori 

insentif (incentive theory) yang mengaitkan pengembangan kreativitas dengan 

memberikan insentif bagi Pencipta tersebut. Menurut teori hukum ini, insentif 

diberikan untuk mengupayakan terpacunya kegiatan-kegiatan penelitian yang 

berguna.8 Ketiga teori hukum tersebut, baik teori penghargaan, teori perbaikan, 

maupun teori insentif pada intinya memiliki persamaan tentang perlindungan 

Kekayaan Intelektual berupa pemberian penghargaan kepada para Pencipta atas 

karya intelektual yang telah dihasilkannya. Dalam perkembangannya, pemberian 

penghargaan tersebut harus dikaitkan dengan upaya untuk menciptakan iklim yang 

kondusif agar masyarakat tetap kreatif, sebab penghargaan yang tidak memadai 

akan membunuh motivasi masyarakat untuk berkreasi.9 

 Robert M. Sherwood selanjutnya mengemukakan pula adanya teori yang 

keempat, yang disebut dengan teori risiko (risk theory). Teori ini mengakui 

Kekayaan Intelektual adalah suatu hasil karya yang mengandung risiko, yang dapat 

memungkinkan orang lain terlebih dahulu menemukan cara tersebut untuk 

                                                           
6 Muhammad Syaifuddin dan Sri Handayani, Relasi Hukum, Moral dan Hak Kekayaan Intelektual 

(Analisis Kontroversi Hukum dan Moral Rekayasa Genetika Makhluk Hidup di 

Indonesia), Jurnal Dinamika Hukum, Volume 14, No. 1, Januari 2011, hlm. 5 
7 Ibid. 
8 Ibid. 
9 Ibid. 



22 

 

memperbaikinya, sehingga dengan demikian adalah wajar untuk memberikan suatu 

bentuk perlindungan hukum terhadap upaya yang mengandung resiko tersebut.10 

Teori terakhir yang dikemukakan oleh Robert M. Sherwood adalah 

Economic Growth Stimulus Theory. Teori ini mengakui bahwa perlindungan atas 

Hak Cipta merupakan suatu alat dari pembangunan ekonomi, dan yang dimaksud 

dengan pembangunan ekonomi adalah keseluruhan tujuan dibangunnya suatu 

sistem perlindungan atas Hak Cipta yang efektif. Menurut Sherwood, teori ini 

sangat  relevan untuk dijadikan dasar perlindungan Hak Cipta saat ini terutama 

dalam menghadapi era perdagangan bebas dan konsekuensi diratifikasinya 

kesepakatan World Trade Organization (WTO) oleh Indonesia. Konsekuensi 

keikutsertaan Indonesia dalam WTO adalah harus menciptakan perlindungan Hak 

Cipta yang memadai baik Hak Cipta nasional maupun asing dapat dijadikan alasan 

pembenaran untuk menerapkan sanksi ekonomi. 

Teori hukum lain yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teori 

sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Lawrence M. 

Friedman dalam bukunya yang berjudul “The Legal System A Social Science 

Perspective” menyebutkan bahwa sistem hukum meliputi 3 (tiga) unsur, yakni 

struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance) dan budaya 

hukum (legal culture). Ketiga unsur atau kompenen sistem hukum tersebut saling 

terkait satu sama lain dengan mengibaratkan struktur sebuah sistem adalah 

kerangka badannya, tubuh institusionalnya yang menjaga agar proses mengalir 

dalam batas-batasnya. Struktur sebuah sistem yudisial menurut Friedman yakni 

                                                           
10 Ibid., hlm. 6 
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berbicara tentang jumlah para hakim, yurisdiksi pengadilan, bagaimana pengadilan 

yang lebih tinggi berada di atas pengadilan yang lebih rendah, dan orang-orang 

yang terkait dengan berbagai jenis pengadilan.11 Secara sederhana struktur hukum 

tersebut berkaitan dengan tatanan kelembagaan dan kinerja kelembagaan beserta 

dengan aparatnya dalam melaksanakan dan menegakkan hukum, termasuk di 

dalamnya pola bagaimana hukum itu dilaksanakan dan ditegakkan sesuai dengan 

aturan formalnya (menyangkut pula kinerja hukum).12 

Sementara substansi tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan 

mengenai bagaimana institusi-institusi itu berperilaku.13 Jadi substansi hukum ini 

menyangkut aturan, norma dan pola perilaku manusia yang berada dalam sistem 

itu, bahkan termasuk asas dan etika, serta putusan pengadilan. Dengan demikian 

yang disebut komponen substansi hukum disini adalah keseluruhan aturan hukum 

(termasuk asas hukum dan norma hukum), baik yang tertulis (law books) maupun 

tidak tertulis (living law), serta putusan pengadilan yang dipedomani oleh 

masyarakat dan pemerintah. Substansi hukum, baik yang tertulis maupun tidak 

tertulis tersebut dengan sendirinya harus berakar dan mengakar pada falsafah 

bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, yang berfungsi pula sebagai pedoman, pemandu, 

atau penuntun bagi pembentukan dan penerapan hukum di Indonesia.14 

Di samping struktur dan substansi hukum, terdapat satu unsur lagi yang 

penting dalam sistem hukum, yaitu unsur “tuntutan atau permintaan”. Karena sulit 

                                                           
11 Lawrence M. Friedman, 2013, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, Terjemahan M. Khozim, 

Bandung: Nusa Media, hlm. 15 
12 Abdul Halim Barkatullah, 2013, Budaya Hukum Masyarakat dalam Perspektif Sistem Hukum, 

Banjarmasin: Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, hlm. 14 
13 Lawrence M. Friedman, Op., Cit, hlm. 16 
14 Abdul Halim Barkatullah, Op., Cit, hlm. 14 
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mencari istilah yang tepat untuk unsur tersebut, Lawrence M. Friedman memilih 

istilah kultur hukum, yang seringkali juga disamakan dengan istilah “budaya hukum 

masyarakat”.15 Kultur hukum adalah elemen sikap dan nilai sosial.16 Kultur hukum 

merupakan suatu hal yang vital di dalam sistem hukum, yaitu suatu “tuntutan”, 

“permintaan” atau “kebutuhan” yang datangnya dari masyarakat atau pemakai jasa 

hukum. yang berkaitan dengan ide, sikap, keyakinan, harapan dan opini mengenai 

hukum. Oleh karena itu budaya hukum masyarakat bisa juga diartikan sebagai nilai-

nilai dan sikap serta perilaku anggota masyarakat dalam kehidupan hukum. Budaya 

hukum masyarakat tercermin oleh perilaku pejabat (eksekutif, legislatif maupun 

yudikatif), tetapi juga perilaku masyarakat.17 Kultur hukum atau budaya hukum 

masyarakat juga dipakai untuk menjelaskan sistem hukum. Misalnya untuk 

menjelaskan mengapa sistem hukum tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya 

atau dalam perjalanannnya berbeda dari pola aslinya.18 

Suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme 

kompleks dimana struktur, substansi dan kultur berinteraksi.19 Meskipun struktur 

hukum dan substansi hukum bekerja dan berlaku secara nasional di seluruh 

Indonesia, namun terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan kinerja aparatur 

hukum dan penerapannnya. Hal ini dikarenakan struktur dan substansi hukum 

hukum tersebut berinteraksi pula dengan budaya, nilai, keyakinan, dan opini hukum 

dalam masyarakat yang bersangkutan.20 

                                                           
15 Ibid., hlm. 15 
16 Lawrence M. Friedman, Op., Cit, hlm. 17 
17 Abdul Halim Barkatullah, Op., Cit, hlm. 15 
18 Ibid. 
19 Lawrence M. Friedman, Op., Cit, hlm. 17 
20 Abdul Halim Barkatullah, Op., Cit, hlm. 16 
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2.3 Landasan Konseptual 

2.3.1 Tinjauan Kekayaan Intelektual 

2.3.1.1 Pengertian Kekayaan Intelektual 

 Istilah Kekayaan Intelektual mengalami perubahan nomenklatur sebanyak 

4 (empat) kali, dari Hak cipta, Paten, dan Merek (HCPM) kemudian diubah menjadi 

Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), kemudian diubah lagi menjadi Hak 

Kekayaan Intelektual (HKI) dan yang sekatang ini berubah menjadi Kekayaan 

Intelektual setelah ditandatanganinya Perpres Nomor 44 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham). Alasan diubahnya nama Hak 

Kekayan Intelektual menjadi Kekayaan Intelektual adalah menyesuaikan pada 

Negara-Negara lain dengan nama Institusi yang sama dengan tanpa menggunakan 

kata hak. Ditjen Kekayaan Intelektual (KI) memiliki dua kategori besar yang 

menjadi tugas dan fungsi, yakni kekayaan yang sifatnya komunal dan kekayaan 

yang privat atau individu. Kekayaan yang sifatnya individu ini terdiri dari proses 

menghasilkan atau melahirkan karya sendiri, proses untuk mendapatkan 

perlindungan serta komersialisasi dan perlindungan hukum. atas sejumlah alasan 

tersebut istilah Kekayaan Intelektual (KI) digunakan dan tepat untuk dicantumkan 

dilingkungan Kemenkumham. 

 Kekayaan Intelektual, menurut World Intellectual Property Organization 

(WIPO) yang merupakan sebuah lembaga internasional di bawah PBB yang 

menangani masalah Kekayaan Intelektual (KI) mendefinisikan Kekayaan 

Intelektual sebagai “Kreasi yang dihasilkan dari pikiran manusia yang meliputi: 

invensi, karya sastra, simbol, naman, citra dan desain yang digunakan di dalam 
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perdagangan.” Definisi lain diberikan oleh Jill McKeough dan Andrew Stewart 

bahwa Kekayaan Intelektulal adalah “Sekumpulan hak yang diberikan oleh hukum 

untuk melindungi investasi ekonomi dari usaha-usaha yang kreatif”.21 Menurut 

Dicky R. Munaf, Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang berasal dari karya, 

karsa, cipta manusia karena lahir dari kemampuan intelektualitas manusia dan 

merupakan hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang 

diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki 

manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia juga mempunyai nilai 

ekonomi.22 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam buku panduan 

Kekayaan Intelektual menjelaskan bahwa Hak Kekayaan Intelektual (KI) adalah 

hak yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau 

proses yang berguna bagi manusia. Pada intinya KI adalah hak untuk menikamti 

secara ekonomis suatu kreatifitas intelektual yaitu karya-karya yang timbul atau 

lahir karena kemampuan intelektual manusia.23 

2.3.1.2 Ruang Lingkup Kekayaan Intelektual 

Hak Kekayaan Intelektual jika ditelusuri lebih jauh, sebenarnya merupakan 

bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (benda immateriil). Benda dalam 

kerangka hukum perdata dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori, salah 

satu diantara kategori tersebut adalah pengelompokan benda ke dalam klasifikasi 

benda berwujud dan tidak berwujud. Hal tersebut, terkait batasan benda dapat 

dilihat dalam Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), 

                                                           
21 Tomi Suryo Utomo, 2009, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian 

Kontemporer, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 1 
22 Dicky R. Munaf, Peran HKI di era Globalisasi, http://www.ristek.go.id/berita/berita_01270901. 

htm, diakses pada tanggal 24 Maret 2017, pukul 07:11 WIB 
23 Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual (Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, 2013), hlm. 

iii 

http://www.ristek.go.id/berita/berita_01270901.%20h
http://www.ristek.go.id/berita/berita_01270901.%20h
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yang berbunyi: menurut paham Undang-Undang yang dimaksud dengan benda 

ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.  

Selanjutnya, menurut Prof. Mahadi, barang yang dimaksudkan oleh Pasal 

499 KUHPerdata tersebut adalah benda materiil (stoffelijk voorwep), sedangkan 

hak adalah benda immateriil.24 Jika dihubungkan dengan Pasal 503 dan 504 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), maka dapat dikategorikan ke 

dalam benda tidak berwujud dan benda bergerak. Barang bergerak yang tidak 

berwujud memiliki sifat abstrak, karena barangnya memang tidak terlihat 

wujudnya, akan tetapi pemiliknya dapat merasakan manfaatnya.25 Ketentuan pasal 

tersebut telah diadopsi dengan baik oleh Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 

2.3.1.3 Penggolongan Kekayaan Intelektual  

 Kekayaan Intelektual dapat dilategorikan dalam kelompok sebagai 

berikut:26 

1. Hak Kekayaan Perindustrian (Industrial Property Rights) 

2. Hak Cipta (Copyrights) 

Hak Cipta sendiri sebenarnya dapat diklasifikasikan ke dalam dua 

bagian, yaitu: 

a. Hak Cipta; dan 

b. Hak Terkait (neighbouring rights) 

Selanjutnya, Hak Kekayaan Perindustrian dapat diklasifikasikan lagi menjadi: 

1. Patent (Paten) 

2. Utility Models (Model dan Rancang bangun) atau dalam hukum 

Indonesia dikenal dengan istilah paten sederhana (simple 

patent) 

3. Industrial Design (Desain Industri) 

                                                           
24 OK. Saidin, 2015, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), Depok: 

Rajagrafindo Persada, hlm. 13 
25 Gatot Supramono, Op., Cit, hlm.28 
26 OK. Saidin, Op., Cit, hlm. 16 
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4. Trade Merk (Merek Dagang) 

5. Trade Names (Nama Niaga atau Nama Dagang) 

6. Indication of Source or Appelation of Origin 

Pengelompokan Hak Kekayaan Perindustrian sebagaimana disebut diatas, 

didasarkan pada Convention Establishing The World Intellectual Property 

Organization. 

Hasil putaran Uruguay (Uruguay Round) tahun 1994 yang membuahkan 

kerangka TRIP’s (The Agreement on Trande Related Intellectual Property Rights) 

bagian dari capaian atau hasil kesepakatan GATT/WTO, terdapat dua bidang lagi 

yang perlu ditambahkan sebagai cakupan dari Kekayaan Intelektual, yakni:27 

1. Perlindungan Varietas Baru tanaman, dan 

2. Integrated Circuits (rangkaian elektronika terpadu) 

Dengan demikian, maka pengklasifikasian Kekayaan Intelektual dapat 

disederhanakan dalam satu bagan seperti tertera dalam Bagan 1. 

Bagan 1 Penggolongan Kekayaan Intelektual 

 

(Sumber: OK. Saidin, telah diolah)28 

                                                           
27 Ibid., hlm. 18 
28 Ibid., hlm. 19 
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2.3.1.4 Pengaturan Kekayaan Intelektual di Indonesia 

 Peraturan yang mengatur Kekayaan Intelektual di Indonesia, secara historis 

telah ada sejak tahun 1840-an. Pada tahun 1885, pengaturan tentang merek versi 

Hindia Belanda mulai diberlakukan oleh Pemerintah Kolonial di Indonesia. 

Kemudian, pada tahun 1910, pemerintah memberlakukan Octroi Wet yang dimuat 

dalam Statblad Nomor 313 Tahun 1910 yang mengatur tentang paten. Dua tahun 

berikutnya, pada tahun 1912 dalam Reglement Industrial Eigendom yang dimuat 

dalam Statblad Nomor 545 Tahun 1912 dikeluarkan pengaturan tentang merek 

yang diberlakukan di wilayah Hindia Belanda. Selain itu, Pemerintah Hindia 

Belanda juga mengeluarkan pengaturan tentang Hak Cipta yang dimuat dalam 

Statblad Nomor 600 Tahun 1912 tentang Auteurswet 1912. Dalam lingkup 

internasional, Pemerintah Belanda beserta negara jajahannya turut meratifikasi 

Bern Convention tahun 1886 (diratifikasi tahun 1914) tentang Hak Cipta dan Paris 

Convention 1883 tentang paten (diratifikasi tahun 1888). Pada masa pendudukan 

Jepang di Indonesia, peraturan di bidang Kekayaan Intelektual tetap diberlakukan. 

Pemberlakuan peraturan di bidang Kekayaan Intelektual produk Kolonial ini 

dipertahankan sampai Indonesia meraih kemerdekaan pada tahun 1945. Akan tetapi 

khusus pengaturan tentang paten yang dimuat dalam Octroi Wet Staatblad Nomor 

313 Tahun 1910 dikecualikan pemberlakuannya, karena ada salah satu pasal yang 

bertentangan dengan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia yang pada saat 

itu baru saja merdeka.29 

                                                           
29 Ditjen HKI dan ECAP II, 2006, Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual Dilengkapi dengan 

Peraturan Perundang-undangan di Bidang Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta: Ditjen 

HKI dan ECAP II, hlm.9 
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 Pasca Indonesia merdeka, Pemerintah Indonesia melalui Pasal II aturan 

peralihan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, menyatakan bahwa semua peraturan 

yang ada sebelum ada yang baru menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 

masih terus berlaku, sehingga ketentuan-ketentuan tentang Kekayaan Intelektual 

peninggalan Kolonial Belanda masih terus berlaku, hingga akhirnya pasca 

kemerdekaan beberapa pengaturan tentang Hak Cipta, Paten dan Merek digantikan 

dengan produk Indonesia. 

 Produk hukum Indonesia tentang peraturan di bidang Kekayaan Intelektual 

yang saat ini berlaku adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek 

dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2014 tentang Hak Cipta.  

2.3.1.5 Prinsip Kekayaan Intelektual 

Terdapat 4 (empat) prinsip Kekayaan Intelektual:30 

a. Prinsip Keadilan (The Principle of Natural Justice) 

Berdasarkan prinsip ini, hukum memberikan perlindungan kepada Pencipta 

berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingan yang 

disebut hak. Pencipta yang menghasilkan suatu karya bedasarkan 

kemampuan intelektualnya wajar jika diakui hasil karyanya. 

                                                           
30 Fajrin Falakhi Ardin, 2016, Tinjauan Yuridis Hak-Hak Pengarang Dalam Penerbitan Buku 

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus  Surat 

Perjanjian Penerbitan No. 02/AI-LEGAL/II/2008 di CV. Aneka Ilmu Kabupaten Demak), 

Semarang: Skripsi, Universitas Negeri Semarang, hlm. 16-17 
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b. Prinsip Ekonomi (The Economic Argument) 

Berdasarkan prinsip ini, Kekayaan Intelektual memiliki manfaat dan nilai 

ekonomi serta berguna bagi kehidupan manusia. Nilai ekonomi pada 

Kekayaan Intektual merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya, 

Pencipta mendapatkan keuntungan dari kepemilikan terhadap karyanya 

seperti dalam bentuk pembayaran royalti terhadap pemutaran musik dan 

lagu hasil Ciptaannya. 

c. Prinsip Kebudayaan (The Cultural Argument) 

Berdasarkan prinsip ini, pengakuan atas kreasi karya sastra dari hasil 

Ciptaan manusia diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat 

untuk melahirkan Ciptaan baru. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan dan 

perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat berguna bagi 

peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia. Selain itu, 

Kekayaan Intelektual juga akan memberikan keuntungan baik bagi 

masyarakat, bangsa maupun negara. 

d. Prinsip Sosial (The Social Argument) 

Berdasarkan prinsip ini, sistem Kekayaan Intelektual memberikan 

perlindungan kepada Pencipta tidak hanya untuk memenuhi kepentingan 

individu, persekutuan atau kesatuan itu saja melainkan berdasarkan 

keseimbangan individu dan masyarakat. Bentuk keseimbangan ini dapat 

dilihat pada ketentuan fungsi sosial dan lisensi wajib dalam Undang-

Undang Hak Cipta Indonesia. 
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2.3.1.6 Tujuan dan Manfaat Perlindungan Kekayaan Intelektual 

Hukum Kekayaan Intelektual adalah hukum yang mengatur perlindungan 

bagi para Pencipta dan penemu karya-karya inovatif sehubungan dengan 

pemanfaatan karya-karya mereka secara luas dalam masyarakat. Karena itu tujuan 

hukum Kekayaan Intelektual adalah menyalurkan kreativitas individu untuk 

kemanfaatan manusia secara luas. Pemberian perlindungan atas Kekayaan 

intelektual sebagai berikut:31 

1. Memberi kejelasan hukum mengenai hubungan antara kekayaan dengan 

inventor, Pencipta, desainer, pemilik, pemakai, perantara yang 

menggunakannya, wilayah kerja pemanfaatannya dan yang menerima 

akibat pemanfaatan Kekayaan Intelektual untuk jangka waktu tertentu; 

2. Memberikan penghargaan atas suatu keberhasilan dari usaha atau upaya 

menciptakan suatu karya intelektual; 

3. Mempromosikan publikasi invensi atau Ciptaan dalam bentuk dokumen 

Kekayaan Intelektual yang terbuka bagi masyarakat; 

4. Merangsang terciptanya upaya alih informasi melalui Kekayaan 

Intelektual serta alih teknologi melalui Paten; 

5. Memberikan perlindungan terhadap kemungkinan ditiru karena adanya 

jaminan dari negara bahwa pelaksanaan karya intelektual hanya 

diberikan kepada yang berhak. 

Selain itu, perlindungan Kekayaan Intelektual juga memiliki manfaat, yakni 

sebagai berikut: 

                                                           
31http://haki.sttrcepu.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=185:tujuan_hki&cati

d=57:frontpage&Itemid=237 diakses pada tanggal 3 April 2017, pukul 18:07 WIB 

http://haki.sttrcepu.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=185:tujuan_hki&catid=57:frontpage&Itemid=237
http://haki.sttrcepu.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=185:tujuan_hki&catid=57:frontpage&Itemid=237
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1. Adanya perlindungan hukum bagi Pencipta, inventor dan desainer dengan 

memberikan hak khusus; 

2. Terciptanya iklim yang kondusif bagi para investor; 

3. Mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan 

penemuan baru di berbagai bidang teknologi; 

4. Peningkatan dan perlindungan Kekayaan Intelektual akan mempercepat 

pertumbuhan industri, menciptakan lapangan kerja baru, mendorong 

pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup manusia yang 

memberikan kebutuhan masyarakat secara  luas; 

5. Memberikan perlindungan hukum dan sekaligus sebagai pendorong 

kreatifitas bagi masyarakat. 

6. Meningkatkan produktivitas, mutu, dan daya saing produk ekonomi 

Indonesia. 

7. Meningkatkan perkembangan teknologi di Indonesia 

8. Mendukung perkembangan dunia usaha yang kompetitif dan spesifik dalam 

dunia usaha. 

2.3.1.7 Kekayaan Intelektual di Era Globalisasi / Persaingan Bebas 

Pada zaman modern saat ini dapat dipahami bahwa globalisasi ekonomi dan 

perdagangan bebas telah mempengaruhi perubahan yang sangat besar terhadap 

bidang hukum. Negara-negara di dunia yang terlibat dengan globalisasi ekonomi  

dan perdagangan bebas, baik negara maju maupun sedang berkembang bahkan 

negara yang terbelakang harus membuat standarisasi hukum dalam kegiatan 

ekonominya. Globalisasi ekonomi semakin dikembangkan berdasarkan prinsip 

liberalisasi perdagangan (trade liberalization) atau perdagangan bebas (free trade) 
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lainnya yang telah membawa pengaruh pada hukum setiap negara yang terlibat 

dalam globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas tersebut. Arus globalisasi 

ekonomi dan perdagangan bebas sulit untuk ditolak dan harus diikuti karena 

globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas tersebut berkembang melalui 

perundingan dan perjanjian internasional.32  

Di era globalisasi dewasa ini, perlindungan Kekayaan Intelektual menjadi 

sangat penting, karena perlindungan Kekayaan Intelektual erat kaitannya dengan 

perdagangan global di tingkat internasional. Perlindungan Kekayaan Intelektual 

menjadi isu yang menarik dan menonjol dalam hubungan ekonomi internasional, 

disebabkan beberapa faktor yaitu terciptanya pasar global sebagai akibat 

perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi, meningkatnya intensitas dan 

kualitas riset serta pengembangan inovasi yang diperlukan untuk menghasilkan dan 

mengembangkan suatu produk baru. Faktor-faktor tersebut dibarengi pula dengan 

kenyataan bahwa beberapa teknologi baru tentu tidak secara tepat dapat 

dimasukkan dalam salah satu bentuk perlindungan Kekayaan Intelektual yang ada, 

sedangkan sebagai akibat berkembangnya teknologi yang murah dalam bidang 

pengadaan, pengambilalihan maupun pembajakan, maka banyak bentuk Kekayaan 

Intelektual atau produk-produk yang dihasilkannya menjadi lebih mudah dibajak 

dan ditiru.33  

Menghadapi perkembangan zaman tersebut, Pemerintah Indonesia tidak 

serta merta berpangku tangan. Pemerintah Indonesia dalam upayanya menghadapi 

arus globalisasi senantiasa melakukan kajian terhadap permasalahan-permasalahan 

                                                           
32 Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hlm. 1 
33 Zainudin Jahisa dalam Nuzula Kumalasari, Pentingnya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 

(HKI) dalam Era Globalisasi, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qisti, hlm. 15-16  



35 

 

di bidang Kekayaan Intelektual yang berkembang seiring dengan perkembangan 

zaman. Oleh karenanya, perbaruan regulasi di bidang Kekayaan Intelektual terus 

dilakukan dalam rangka menghadapi perkembangan teknologi informasi dan 

komunikas di era globalisasi. Selain perbaruan regulasi di bidang Kekayaan 

Intelektual, Pemerintah Indonesia juga baru-baru ini juga melakukan pembaruan di 

bidang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal tersebut terbukti dengan lahirnya 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE). 

Dalam Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

(UUITE) mengakomodir perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual, hal itu dapat 

ditemukan dalam Pasal 25 UUITE yang berbunyi sebagai berikut: 

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang telah 

disusun menjadi Kekayaan Intelektual, situs internet, dan karya 

intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak 

Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Perudang-

undangan.” 

Pasal 25 UUITE tersebut mengandung makna bahwa Informasi Elektronik 

dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun dan didaftarkan sebagai karya 

intelektual, hak cipta, paten, merek, rahasia dagang, desain industri, dan sejenisnya 

wajib mendapatkan perlindungan. Oleh karenanya, foto yang merupakan salah satu 

bagian dari Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik menjadi objek 

karya cipta yang dilindungi dalam UUITE. 
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2.3.2 Tinjauan Hak Cipta 

2.3.2.1 Pengertian Hak Cipta 

 Term atau frasa Hak Cipta berasal dari terminologi asing yaitu copyrights 

dalam bahasa Inggris atau auteurrecht dalam bahasa Belanda. Hak Cipta, menurut 

Pasal 1 Auteurswet 1912 adalah hak tunggal dari Pencipta, atau hak dari yang 

mendapat hak tersebut, atas hasil Ciptaannya dalam lapangan kesusasteraan, 

pengetahuan dan kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan 

mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang.34 

Selanjutnya, selain Auteurswet 1912, definisi Hak Cipta juga disebutkan dalam 

Pasal V Universal Copyright Convention, bahwa Hak Cipta meliputi hak tunggal si 

Pencipta untuk membuat, menerbitkan, dan memberi kuasa untuk membuat, 

menerbitkan dan memberi kuasa untuk membuat terjemahan dari karya yang 

dilindungi ini.35 

 Hak Cipta, pengaturannya di Indonesia diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Secara histori, pengaturan Hak Cipta di 

Indonesia diawali ketika Indonesia merdeka, yaitu dengan Auteurswet 1912 

Staatblad Nomor 600 Tahun 1912. Peraturan tersebut merupakan produk hukum 

peninggalan zaman penjajahan Belanda dan diberlakukan sesuai dengan ketentuan 

Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam 

ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, meyebutkan bahwa sebelum 

dibentuknya peraturan baru maka peraturan yang lama masih tetap diberlakukan. 

                                                           
34 BPHN, 1976, Seminar Hak Cipta, Bandung: Binacipta, hlm. 45 
35 Ibid.,  hlm. 45 
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Auteurswet 1912, pada dasarnya mengatur perlindungan Hak Cipta terhadap 

ciptaan ilmu pengetahuan, seni dan sastra.36 

 Bangsa Indonesia memiliki pengaturan Hak Cipta nasional setelah 37 tahun 

merdeka, yaitu dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang 

Hak Cipta. Undang-Undang tersebut peraturannya, pada dasarnya sama dengan 

Auteurswet 1912 dan disesuaikan dengan keadaan di Indonesia pada saat itu. 

Dengan adanya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak 

Cipta tersebut, maka Auteurswet 1912 tidak berlaku lagi. Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta diubah setelah lima tahun berjalan, Undang-

Undang tersebut diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. 

Perubahan Undang-Undang tersebut tidak sampai terjadi penggantian Undang-

Undang, karena Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 hanya mengubah sebagian 

pasal dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982.37 

 Sepuluh tahun berjalan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 jo. Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1987 diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 

1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak 

Cipta yang telah diubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Perubahan tersebut 

dikarenakan negara Indonesia merupakan negara yang ikut serta dalam Agreement 

on Trade Related Aspect of Intellectual Property rights, Including Trade 

Counterfeit Goods/TRIP’s, sehingga sebagai konsekuensi dari keikutsertaannya, 

                                                           
36 Gatot Supramono, Op., Cit, hlm. 5 
37 Ibid. 
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Indonesia meratifikasi ketentuan TRIP’s dan terjadi perubahan pada Undang-

Undang Hak Cipta Indonesia. Selain itu, Indonesia juga meratifiaksi Berne 

Convention for the Protection of Artistic and Literary Works dan World Intellectual 

Property Organization Copyrights Treaty.38 

 Selanjutnya, Undang-Undang tersebut diganti dengan Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Pada tahun 2014, Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta digantikan dengan Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Alasan filosofis dan politis kelahiran 

Undang-Undang ini dapat dilihat dalam konsiderans Undang-Undang tersebut 

sebagai berikut:39 

“Undang-Undang ini dikeluarkan dalam rangka merealisasi 

amanah GBHN (tahun 1978) khususnya pembangunan di bidang 

hukum yang dimaksudkan untuk mendorong dan melindungi 

Pencipta dan hasil karya ciptaannya. Dengan demikian 

diharapkan penyebarluasan hasil kebudayaan di bidang karya 

ilmu, seni dan sastra dapat dilindungi secara yuridis, yang pada 

gilirannya dapat mempercepat proses pertumbuhan kecerdasan 

kehidupan bangsa.” 

Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi faktor 

yang memberikan pengaruh besar terhadap perubahan Undang-Undang Hak Cipta. 

Lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menurut 

pemerintah adalah sebagai upaya sungguh-sungguh dari negara untuk melindungi 

hak ekonomi dan hak moral Pencipta dan pemilik Hak Terkait sebagai unsur 

penting dalam pembangunan kreativitas nasional.40 

                                                           
38 Ibid., hlm. 6 
39 OK. Saidin, Op., Cit, hlm. 196 
40 Ibid., hlm. 196-197 
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 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, memberikan 

gambaran terkait definisi Hak Cipta, hal tersebut tercantum dalam Pasal 1 butir 1 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang berbunyi: 

“Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara 

otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu Ciptaan 

diwujudkan dalam bentuk yang nyata tanpa mengurangi 

pembatasan sesuai ketentuan perundang-undangan.” 

Mencermati ketiga pengertian Hak Cipta diatas, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa ketiganya memberikan pengertian yang sama, yakni Hak Cipta merupakan 

hak khusus atau hak eksklusif yang dimiliki oleh Pencipta. Pencipta, dalam Pasal 1 

butir 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah orang 

yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu Ciptaan yang 

bersifat khas dan pribadi. Sedangkan untuk definisi dari Ciptaan, tercantum dalam 

Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahwa 

yang dimaksud dengan Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu 

pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, 

imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk 

yang nyata. 

 Selanjutnya, berkaitan dengan hak eksklusif, penjelasan lebih lanjutnya 

ditemukan dalam penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 

tentang Hak Cipta. Dalam penjelasannya, dikatakan bahwa yang dimaksud dengan 

hak eksklusif adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak 

ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. Kata 

“tidak ada pihak lain” mempunyai arti yang sama dengan hak tunggal yang 

menunjukkan hanya Pencipta saja yang mendapatkan hak semacam itu. Keberadaan 
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hak eksklusif ini melekat pada pemilik atau pemegangnya yang merupakan 

kekuasaan pribadi atas Ciptaan yang bersangkutan. Oleh karena itu, tidak ada pihak 

lain yang boleh memanfaatkannya kecuali atas izin Pencipta. Hal ini 

dilatarbelakangi oleh pemikiran, bahwa untuk menciptakan suatu Ciptaan 

merupakan pekerjaan yang tidak mudah untuk dilakukan.41 

2.3.2.2 Ruang Lingkup Hak Cipta 

 Hak Cipta sebagai hasil dari karya intelektualitas manusia yang secara 

konseptual melindungi Ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Sejalan 

dengan hal tersebut, lingkup Hak Cipta yang dilindungi menurut Pasal 40 Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, terdiri atas: 

a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan 

semua hasil karya tulis lainnya; 

b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya; 

c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dal ilmu 

pengetahuan; 

d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks; 

e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan 

pantomim; 

f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, 

ukiran, kaligrafi seni pahat, patung atau kolase; 

g. Karya seni terapan;; 

h. Karya arsitektur; 

i. Peta; 

j. Karya seni batik atau motif seni lain; 

k. Karya fotografi; 

l. Potret; 

m. Karya sinematografi; 

n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, 

aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; 

o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi 

ekspresi budaya tradisional; 

p. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat 

dibaca dengan program komputer maupun media lainnya; 

q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi 

tersebut merupakan karya yang asli; 

                                                           
41 Gatot Supramono, Op., Cit, hlm. 44 
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r. Permainan video; dan 

s. Program komputer. 

Khususnya terhadap ciptaan berupa terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis 

data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi 

dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas 

Ciptaam asli, hal ini dijelaskan dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 

Perlindungan terhadap karya cipta tersebut diatas, termasuk perlindungan 

terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah 

diwujudkan dalam bentuk yang nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan 

tersebut, hal tersebut tercantum dalam Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Walaupun Hak Cipta berada di lapangan ilmu 

pengetahuan, seni dan sastra yang merupakan perwujudan dari ide atau gagasan 

intelektualitas manusia yang dilindungi, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 

tentang Hak Cipta dalam Pasal 41 memberikan batasan terhadap hasil karya cipta 

yang tidak dilindungi Hak Ciptanya, yaitu meliputi: 

a. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk yang nyata; 

b. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan, atau data 

walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau 

digabungkan, dalam sebuah Ciptaan; dan 

c. Alat, Benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan 

masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan 

fungsional. 

Kebutuhan fungsional dalam penjelasan Pasal 41 huruf c Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah kebutuhan manusia terhadap alat, 
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benda atau produk tertentu yang berdasarkan bentuknya memiliki kegunaan dan 

fungsi tertentu. Selanjutnya, dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2014 tentang Hak Cipta tersebut juga membatasi tidak ada Hak Cipta terhadap hasil 

karya cipta yang berupa: 

a. Hasil rapat terbuka lembaga negara; 

b. Peraturan perundang-undangan; 

c. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah; 

d. Putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan 

e. Kitab suci atau simbol keagamaan. 

2.3.2.3 Hak Yang Melekat Pada Hak Cipta 

 Hak Cipta merupakan hak eksklusif sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 

butir 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak eksklusif  

dalam penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta adalah hak yang hanya 

diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat 

memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Keberadaan hak eksklusif melekat 

erat kepada pemiliknya yang merupakan kekuasaan pribadi atas ciptaan yang 

bersangkutan. Oleh karena itu, tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan Hak 

Cipta kecuali atas izin Penciptanya.42 Selanjutnya, dalam Pasal 4 Undang-Undang 

Hak Cipta, hak eksklusif tersebut terdiri dari hak moral dan hak ekonomi.  

 Hak moral dalam terminologi Bern Convention, menggunakan istilah moral 

rights, yakni hak yang dilekatkan pada diri Pencipta. Dilekatkan, bermakna bahwa 

hak itu tidak dapat dihapuskan walaupun Hak Cipta itu telah berakhir jangka waktu 

                                                           
42 Ibid. 
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kepemilikannya. Hak moral dibedakan dengan hak ekonomi, jika hak ekonomi 

mengandung nilai ekonomis, maka hak moral sama sekali tidak memiliki nilai 

ekonomis. Kata “moral” menunjukkan hak yang tersembunyi dibalik nilai 

ekonomis itu. Akan tetapi, ada kalanya nilai dari hak moral itu justru mempengaruhi 

nilai ekonomis.43 Hak moral merupakan pengakuan bahwa suatu Ciptaan 

merupakan suatu pengembangan kepribadian si Pencipta dan bahwa keterkaitan 

antara Pencipta dan Ciptaannya harus dihargai.44 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menyebutkan 

dalam Pasal 5 bahwa hak moral itu merupakan hak yang melekat secara abadi pada 

diri Pencipta. Hak yang dilekatkan tersebut meliputi hak untuk: 

a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan 

sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum; 

b. Menggunakan nama aslinya atau nama samarannya; 

c. Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; 

d. Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan 

e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi 

Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan 

kehormatan diri atau reputasinya. 

Oleh karena itu, hak moral tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, 

tetapi pelaksanaan dari hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal 

dunia. Meski demikian, perlu diperhatikan dalam hal terjadi pengalihan 

                                                           
43 OK. Saidin, Op., Cit, hlm. 250 
44 Rahmi Jened, 2014, Hukum Hak Cipta (Copyright Law), Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 135 
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pelaksanaan hak moral, penerima hak dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan 

haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut 

dinyatakan secara tertulis. Selain itu, dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2014 tentang Hak Cipta, memperkuat basis perlindungan hak moral dengan 

menggunakan: 

a. Informasi manajemen Hak Cipta; dan/atau 

b. Informasi elektronik Hak Cipta. 

Konsekuensi hak moral yang terus dilekatkan secara abadi terhadap diri 

Pencipta menyebabkan hak moral itu berlaku tanpa batas waktu, kecuali perubahan 

atas suatu Ciptaan yang disesuaikan kebutuhan masyarakat berlaku selama jangka 

waktu Hak Cipta tersebut. Selanjutnya, terhadap pelanggaran hak moral, sekalipun 

Hak Cipta itu telah dialihkan seluruhnya kepada pihak lain hal itu tidak mengurangi 

hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat setiap orang yang dengan sengaja 

dan tanpa hak dan tanpa persetujuan Pencipta yang melanggar hak moral Pencipta. 

Perihal mengenai pencantuman nama Pencipta meskipun haknya sudah diserahkan 

atau dialihkan kepada pihak lain atau telah berakhir masa berlakunya hak tersebut, 

namun nama Pencipta tetap harus dicantumkan di dalam karyanya.45 Inilah yang 

membedakan Hak Cipta dengan hak-hak kebendaan lainnya.  

Hak moral dalam konfigurasi hukum, mencakup dua hal besar, yaitu hak 

paterniti atau right of paternity yang esensinya mewajibkan nama Pencipta disebut 

atau dicantumkan dalam Ciptaan. Hak ini juga berlaku sebaliknya, yaitu meminta 

untuk tidak dicantumkan namanya atau dipertahankan penggunaan nama 

                                                           
45 OK. Saidin, Op., Cit, hlm. 252 
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samarannya. Hak lainnya, dikenal dengan right of integrity, yang menyangkut 

segala bentuk sikap dan perlakuan yang terkait dengan integritas atau martabat 

Pencipta. Dalam pelaksanaannya, hak tersebut diekspresikan dalam bentuk 

larangan untuk mengubah, mengurangi atau merusak Ciptaan yang dapat 

menghancurkan integritasnya.46 

Desbois dalam bukunya Le Droit d’auteur menyatakan bahwa dalam tradisi 

Civil Law System, Pencipta memiliki hak moral mencakup:47 

a. Droit Publication, yaitu hak untuk melakukan atau tidak melakukan 

pengumuman Ciptaannya. 

b. Droit de Repentier, yaitu hak untuk melakukan perubahan yang dianggap 

perlu atas Ciptaannya termasuk menarik dari peredaran Ciptaan yang 

telah diumumkan. 

c. Droit au Respect, yaitu hak untuk dihargai agar pihak lain tidak 

mengadakan perubahan atas Ciptaannya. 

d. Droit a Lau Paternite, yaitu hak untuk mencantumkan nama Pencipta, 

termasuk untuk tidak menyetujui perubahan nama Pencipta yang 

dicantumkan dan hak untuk mengumumkan. 

Hal senada dinyatakan oleh Lewinsky sebagai berikut:48 

a. The right of atribution (hak atribubusi) termasuk the right of recognition 

of authorship (hak kepemilikan). 

                                                           
46 Henry Soelistyo, 2011, Hak Cipta Tanpa Hak Moral, Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm. 16 
47 Rahmi Jened, Op., Cit, hlm. 138 
48 Ibid.,  hlm. 139 
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b. The right of prevention of distortion of the work (hak untuk pencegahan 

perusakan karyanya). 

c. The right of integrity (hak integritas). 

d. The right of publication (hak publikasi) 

Berbeda dengan hak moral, hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta 

atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat atas Ciptaan, pengertian hak 

ekonomi tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2014 tentang Hak Cipta. Dalam Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta, Pencipta atau 

Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan: 

a. Penerbitan Ciptaan; 

b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; 

c. Penerjemahan Ciptaan; 

d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan; 

e. Pendistribusian Ciptaan dan salinannya; 

f. Pertunjukan Ciptaan; 

g. Pengumuman Ciptaan; 

h. Komunikasi Ciptaan; dan  

i. Penyewaan Ciptaan. 

Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi tersebut wajib mendapatkan izin 

Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Oleh karenanya, setiap orang yang tanpa izin 

Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau 

penggunaan Ciptaan secara komersial. 

 Hak ekonomi memiliki jangka waktu, ide mengenai pembatasan jangka 

waktu Hak Cipta, sebenarnya didasarkan atas landasan filosofis tiap-tiap hak 
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kebendaan termasuk Hak Cipta memiliki fungsi sosial. Sehingga dengan diberinya 

pembatasan jangka waktu pemilikan Hak Cipta, maka diharapkan Hak Cipta itu 

tidak dikuasai dalam jangka waktu yang panjang di tangan Pencipta yang sekaligus 

sebagai pemiliknya. Sehingga, dapat dinikmati oleh masyarakat luas sebagai 

pengejawantahan dari asas tiap-tiap hak memiliki fungsi sosial.49  

 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan 

pembatasan jangka waktu berlakunya hak ekonomi, khusus untuk Ciptaan: 

a. Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya; 

b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya; 

c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu 

pengetahuan; 

d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks; 

e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; 

f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, 

kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; 

g. Karya arsitektur; 

h. Peta; dan 

i. Karya seni batik atau seni motif lain, 

berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun 

setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun 

berikutnya. 

                                                           
49 OK. Saidin, Op., Cit, hlm. 217 
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Selanjutnya, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertaman kali 

dilakukan yakni khusus untuk Ciptaan: 

a. Karya fotografi; 

b. Potret; 

c. Karya sinematografi; 

d. Permainan video; 

e. Program Komputer; 

f. Perwajahan karya tulis; 

g. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, 

aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; 

h. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi 

budaya tradisional;  

i. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca 

dengan Program Komputer atau media lainnya; dan 

j. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut 

merupakan karya yang asli, 

 Hak ekonomi sebagimana disebutkan diatas, dapat beralih atau dialihkan. 

Hal tersebut sebagai konsekuensi bahwa hak ekonomi yang merupakan bagian dari 

Hak Cipta merupakan hak kebendaan, yaitu benda bergerak tidak berwujud. Hal 

tersebut tercantum dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang 

Hak Cipta. Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan dengan cara: 

a. Pewarisan; 

b. Hibah; 

c. Wakaf; 
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d. Wasiat; 

e. Perjanjian tertulis; atau 

f. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

2.3.2.4 Prinsip Hak Cipta  

Hak Cipta memiliki prinsip-prinsip pengaturan sebagai berikut ini:50 

1. Yang melindungi Hak Cipta adalah ide yang telah berwujud. Artinya, 

perlindungan hukum hak cipta diberikan apabila karya cipta telah melalui 

proses konkritisasi dan asli menunjukkan identitas pencipta. 

2. Hak Cipta timbul dengan sendirinya (otomatis). Artinya, hak cipta diberi 

perlindungan sejak kali pertama dipublikasikan. Hal ini sejalan dengan 

stelsel yang digunakan dalam hak cipta, yaitu deklaratif. 

3. Hak Cipta tidak perlu didaftarkan untuk memperoleh hak cipta. 

4. Hak Cipta sebagai suatu ciptaan merupakan hak yang diakui hukum yang 

harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik ciptaan. 

5. Hak Cipta bukanlah hak yang multak (absolut), melainkan hak eksklusif. 

Artinya hanya pencipta yang berhak atas ciptaan, kecuali atas izin pencipta. 

6. Meskipun pencatatan bukan keharusan, untuk kepentingan pembuktian jika 

terjadi sengketa di kemudian hari, sebaiknya hak cipta didaftarkan ke 

Direktorat Jenderal  Kekayaan Intelektual. Hal itu terkait dengan stelsel 

deklaratif mengandung makna bahwa perlindungan hukum mulai berlaku 

sejak kali pertama diumumkan. 
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50 

 

2.3.2.5 Pelanggaran Hak Cipta 

Pelanggaran Hak Cipta sebagaimana telah dijelaskan diatas timbul jika ada 

pihak lain yang melaksanakan apa yang menjadi hak eksklusif Pencipta atau 

Pemegang Hak Cipta secara tanpa izin. Selain itu, secara a contrario juga bisa 

dianggap ada pelanggaran jika pihak lain melanggar norma pembatasan (limitation) 

atau penggunaan wajar (fair use/fair dealing). Pelanggaran Hak Cipta diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan hal yang 

memperkuat kedudukan tentang Hak Cipta. Seperti yang kita ketahui, pelanggaran 

Hak Cipta dapat berupa perbuatan mengambil, mengutip, merekam, 

memperbanyak, atau mengumumkan sebagian atau seluruh Ciptaan orang lain, 

tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, atau yang dilarang Undang-Undang, 

atau melanggar perjanjian. Dilarang Undang-Undang artinya Undang-Undang tidak 

memperkenankan perbuatan itu dilakukan karena merugikan Pencipta/Pemegang 

Hak Cipta, merugikan kepentingan negara, bertentangan dengan ketertiban umum. 

Pada dasarnya, pelanggaran Hak Cipta dapat dikategorikan dalam tiga 

kategori, yakni sebagai berikut:51 

1. Pelanggaran Langsung (Direct Infringement) 

Pelanggaran langsung (direct infringement) dapat berupa tindakan 

memproduksi dengan meniru karya asli. Meski hanya sebagian kecil karya 

yang ditiru, jika merupakan substantial part merupakan suatu pelanggaran, 

dalam hal ini ditetapkan oleh pengadilan.  
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2. Pelanggaran atas Dasar Kewenangan (Authorization of Infringement) 

Dalam pelanggaran atas dasar kewenangan (authorization of infringement) 

ini tidak dipermasalahkan sisi pelanggaran (an sich) itu sendiri, tetapi 

penekananannya pada “siapa yang akan bertanggung gugat?” Pada 

hakikatnya, hal ini untuk meyakinkan bahwa si Pencipta atau Pemegang 

Hak Cipta akan mendapat kompensasi yang layak. Bentuk pelanggaran atas 

dasar kewenangan ini membebankan tanggung gugat pada pihak-pihak yang 

dianggap mempunyai kewenangan atas pelaksanaan pekerjaan dimana 

pelanggaran Hak Cipta itu terjadi, antara lain:52 

a. Pemasok pita kosong (supplier bank tape) 

b. Pihak universitas atau kantor 

c. Pihak penyedia jasa internet (internet service provider) 

3. Pelanggaran Tidak Langsung (Indirect Infringement) 

Kerap timbul kerancuan antara pelanggaran langsung dan pelanggaran tidak 

langsung. Tolak ukur yang dipakai pada pelanggaran tidak langsung 

(indirect infringement) adalah bahwa “si pelanggar tahu” atau “selayaknya 

mengetahui”53 bahwa barang-barang yang terkait dengan mereka adalah 

hasil penggandaan yang merupakan pelanggaran. Pelanggaran tidak 

langsung dapat berupa dapat memberikan izin suatu tempat hiburan sebagai 

tempat melakukan penampilan (pertunjukan) kepada masyarakat yang 

melanggar Hak Cipta karena pengelola tempat tersebut seharusnya tahu atau 

selayaknya mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran. 

                                                           
52 Ibid., hlm. 217 
53 Ibid., hlm. 220 



52 

 

Hak Cipta dalam sistem hukumnya di Indonesia, sebenarnya mengenal 

beberapa pengecualian atau pembatasan terhadap perbuatan-perbuatan tertentu, 

dimana perbuatan-perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak 

Cipta. Undang-Undang Hak Cipta. Perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 43 

Undang-Undang Hak Cipta, yakni meliputi: 

a. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan 

lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli; 

b. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala 

sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali 

dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada 

Ciptaan tersebut, atau ketika terhadap Ciptaan tersebut dilakukan 

Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan;  

c. Pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor 

berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya 

dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap; atau 

d. Pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi 

informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau 

menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut 

menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut. 

e. Penggandaan, Pengumuman, dan/atau Pendistribusian Potret Presiden, 

Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan 

Nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga 

pemerintah non-kementerian, dan/atau kepala daerah dengan 
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memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Bentuk pengecualian/pembatasan tersebut, dikenal sebagai doktrin fair use/fair 

dealing (penggunaan wajar). 

Konsep Fair use dalam konteks hukum Hak Cipta di Indonesia adalah 

seseorang dapat mengambil karya milik orang lain tanpa perlu persetujuan dari 

Pencipta dianggap bukan sebagai pelanggaran Hak Cipta apabila pengambilan 

karya milik orang lain tersebut dalam rangka pendidikan, penelitian, dan karya 

ilmiah asalkan tidak untuk kepentingan komersial.54 Hal tersebut selaras dengan 

ketentuan dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak 

Cipta, adalah sebagai berikut: 

(1) Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau pengubahan suatu 

Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang 

substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya 

disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan: 

a. Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, 

penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan 

kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta; 

b. Keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan 

peradilan; 

c. Ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; 

atau 
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d. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan 

ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta. 

(2) Fasilitasi akses atas suatu Ciptaan untuk penyandang tuna netra, 

penyandang kerusakan penglihatan atau keterbatasan dalam membaca, 

dan/atau pengguna huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya, tidak 

dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau 

dicantumkan secara lengkap, kecuali bersifat komersial. 

(3) Dalam hal Ciptaan berupa karya arsitektur, pengubahan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika 

dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi akses terhadap Ciptaan bagi 

penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan dan 

keterbatasan dalam membaca dan menggunakan huruf braille, buku audio, 

atau sarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan 

Peraturan Pemerintah. 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan batasan-

batasan Hak Cipta, hal tersebut lebih rinci dapat ditemukan dalam Bab VI tentang 

Pembatasan Hak, Pasal 43 sampai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 

2.3.3 Tinjauan Fotografi 

2.3.3.1 Pengertian Fotografi 

Fotografi dalam bahasa Inggris disebut photography berasal dari bahasa 

yunani kuno, yaitu “photos” yang berarti cahaya, dan “grafos” yang berarti 



55 

 

melukis/menulis. Jadi secara terminologi, fotografi adalah proses melukis atau 

menulis dengan menggunakan media cahaya.  Alat penangkap cahaya yang paling 

populer adalah kamera. Fotografi merupakan gabungan ilmu, teknologi, dan seni. 

Perpaduan yang harmonis antara ketiganya bisa menghasilkan sebuah karya yang 

mengagumkan. Tentunya dengan skill serta sentuhan seni sang fotografer, sebuah 

foto dapat menjadi berarti. 

Prinsip fotografi adalah memfokuskan cahaya dengan bantuan pembiasan 

sehingga mampu membakar medium penangkapan cahaya. Medium yang telah 

dibakar dengan ukuran luminitas cahaya yang tepat akan menghasilkan bayangan 

identik dengan cahaya yang memasuki medium pembiasan, biasa disebut lensa. 

Secara filosofis, fotografi juga mempunyai banyak defenisi maupun pengertian, 

baik dipandang secara objektif maupun subjektif.55 

Tujuan dan hakekat fotografi adalah sebagai media komunikasi. Suatu karya 

fotografi dapat disebut memiliki nilai komunikasi ketika digunakan sebagai media 

penyampaian pesan kepada yang melihatnya sehingga terjalin suatu kontak dan 

menimbulkan pemahaman makna. Dalam hal ini karya foto tersebut juga dapat 

dikatakan sebagai media yang memiliki nilai guna fungsional dan sekaligus sebagai 

instrumen karena dijadikan sebagai alat dalam proses komunikasi dalam rangka 

penyampaian pesan/ide si pencipta karya foto.56 

Karya fotografi juga dimanfaatkan bagi memenuhi suatu fungsi tertentu. 

Sebuah karya fotografi yang dirancang dengan konsep tertentu dengan memilih 
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objek yang terpilih dan yang diproses dan dihadirkan bagi kepentingan si 

pemotretnya sebagai luapan ekspresi artistik dirinya, maka karya tersebut bisa 

menjadi sebuah karya fotografi ekspresi. Karya fotografi yang diciptakannya lebih 

merupakan karya seni murni fotografi (fine art photography) karena bentuk 

penampilannya yang menitikberatkan pada nilai ekspresi-estetis seni itu sendiri. 

Karya fotografi juga dapat dimaknakan memiliki nilai sosial karena difungsikan 

sebagai medium yang melengkapi suatu kegunaan tertentu dalam bentuk 

pengesahan jati diri seseorang dalam suatu pranata kemasyarakatan.57 

2.3.3.2 Jenis-Jenis Fotografi 

Fotografi merupakan bidang yang sangat luas karena hampir di setiap aspek 

kehidupan manusia tidak terlepas dari fotografi. Berikut ini merupakan beberapa 

spesialisasi bidang dari fotografi:58 

a. Wedding Photography, merupakan spesialisasi fotografi pada pengabadia 

momen-momen pernikahan; 

b. Architectural Photography, merupakan spesialisasi fotografi pada 

pengabadian atau pemotretan dengan objek bangunan, baik interior maupun 

eksterior; 

c. Scientific Photography, merupakan merupakan spesialisasi fotografi untuk 

keperluan ilmiah, mencakup perlengkapan khusus yang berkaitan dengan 

keperluan ilmiah tersebut; 

d. Aerial Photography, biasanya digunakan untuk pemetaan, penggunaan tata 

ruang maupun pertanian; 
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e. Astro Photography, merupakan spesialisasi fotografi pada pengabadian atau 

pemotretan dengan objek benda-benda luar angkasa ataupun yang 

berhubungan dengan astronomi; 

f. Modeling Photography, merupakan spesialisasi fotografi pada pengabadian 

atau pemotretan dengan objek manusia yang menjadi model; 

g. Panning Photography, merupakan spesialisasi fotografi pada pengabadian 

atau pemotretan dengan objek utama benda bergerak. Misalkan pelari 

maraton yang sedang berlari, mobil yang sedang berjalan, dan lain-lain; 

h. Fine Art Photography, merupakan foto-foto yang dibuat untuk memenuhi 

visi kreatif para seniman. 

2.3.3.3 Fotografi di Era Digital 

Sejalan dengan perkembangan zaman, fotografi telah menyebar ke segala 

penjuru dunia dan merambah beragam bidang kehidupan. Foto selalu menarik 

untuk dilihat atau diamati. Selain lebih mudah diingat dibandingkan tulisan, sebuah 

foto mempunyai nilai dokumentasi yang tinggi karena mampu merekam sesuatu 

yang tidak mungkin terulang kembali.59 Dunia fotografi dewasa ini semakin 

diminati oleh semua orang. Saat ini fotografi sudah tidak lagi diperuntukkan bagi 

fotografer-fotografer profesional, namun sejalan dengan perkembangan teknologi, 

penggunaan smartphone untuk mengambil gambar menjadikan dunia fotografi 

milik semua orang. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi tersebut, fotografi juga mengalami perkembangan. Pada saat ini, 

fotografi tidak lagi menggunakan media film untuk merekam gambar, akan tetapi 

sudah menggunakan file digital. Hal ini semakin memudahkan bagi siapa saja untuk 
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menggandakan bahkan memanfaatkan ciptaan tersebut untuk kepentingan pihak 

lain tanpa sepengetahuan dari pemilik atau penciptanya, sehingga dapat 

mengakibatkan kerugian bagi dari segi hak ekonomi maupun hak moral Pencipta. 

Era fotografi digital merupakan proses kemajuan pengetahuan dan teknologi 

yang maha dahsyat dalam sejarah fotografi setelah Niepce dan Daguerre pada abad 

19 dalam eksperimennya mampu merekam sebuah gambar yang permanen dengan 

objek pemandangan suasana kota di Perancis. Penemuan ini dianggap paling 

sempurna di bidang fotografi dibanding sebelumnya. Di era kamera digital, 

masyarakat memandang fotografi sebagai sesuatu yang mudah, murah, dan 

merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari. Inilah yang sering disebut dengan 

digitalisasi fotografi.60 Pengaruh perkembangan teknologi terhadap karya cipta foto 

juga dikemukanan oleh Michael S. Oberman, Esq. danTrebor Lloyd, Esq., sebagai 

berikut:61 

“... at the edge of a new century, a rich stock of photographic 

images can be appropriated and manipulated in ways that were 

previously unachievable. New computer technologies can convert 

photographs to a digital form that can be colorized, texturized, 

stretched, squeezed, or otherwise altered and then transported in 

the blink of an eye. Digital scanning technology also makes it 

inexpensive and easy to obtain high-quality copies of a 

photographer's works, and to incorporate these photographs, or 

elements of these photographs, into new and different works.” 

Kutipan diatas memiliki arti bahwa perkembangan teknologi memberikan pengaruh 

terhadap karya cipta fotografi. Foto pada era digital dapat disesuaikan dan 

dimanipulasi. Teknologi komputer sekarang ini dapat mengubah foto menjadi 
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bentuk digital yang dapat diberi warna, dibentuk atau diubah dan dipindahkan 

dalam sekejap mata. 

2.3.3.4 Fotografi Sebagai Karya Cipta Yang Dilindungi 

Fotografi merupakan salah satu Ciptaan yang dilindungi berdasarkan Pasal 

40 huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan gambaran terkait 

dengan karya fotografi yang tercantum dalam Penjelasan Pasal 40 huruf k Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahwa yang dimaksud dengan 

karya fotografi adalah meliputi semua foto yang dihasilkan menggunakan kamera. 

Perlindungan terhadap karya cipta fotografi juga dijelaskan dalam Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE). Informasi 

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang telah disusun menjadi Kekayaan 

Intelektual merupakan salah satu yang dilindungi dalam UUITE, hal ini tercantum 

dalam Pasal 25 UUITE yang menyebutkan bahwa: 

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang telah 

disusun menjadi Kekayaan Intelektual, situs internet, dan karya 

intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak 

Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Perudang-

undangan.” 

Pasal 25 UUITE tersebut mengandung makna bahwa Informasi Elektronik 

dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun dan didaftarkan sebagai karya 

intelektual, Hak Cipta, Paten, Merek, Rahasia Dagang, Desain Industri, dan 

sejenisnya wajib mendapatkan perlindungan. Oleh karenanya, foto yang merupakan 

salah satu bagian dari Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik menjadi 
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objek karya cipta yang dilindungi dalam UUITE. Seiring dengan perkembangan 

teknologi informasi dan komunikasi yang manawarkan begitu banyak kemudahan 

akses internet, UUITE tersebut hadir dalam rangka memberikan perlindungan 

terhadap karya cipta fotografi. 

2.3.3.5 Perlindungan Karya Fotografi di Beberapa Negara 

Hukum Kekayaan Intelektual di Amerika Serikat, berada dalam 

kewenangan pemerintah (nasional) federal, bukan pemerintah negara bagian. Hal 

ini merupakan suatu bentuk upaya menjamin keseragaman dalam penerapan hukum 

Kekayaan Intelektual karena peranannya yang sangat penting dalam perdagangan 

antar negara. Dalam hal Hak Cipta, Undang-Undang Hak Cipta yang pertama kali 

berlaku di Amerika Serikat adalah The Copyright Act of 1790, yang kemudian 

berubah beberapa kali sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan 

kebutuhan hidup masyarakat Amerika Serikat. Hingga saat ini yang berlaku adalah 

US Copyright Act 1976 (17 U.S.C Section 110-1101), yang itupun telah mengalami 

revisi dan penambahan beberapa kali.62 

Pada saat membahas mengenai Hak Cipta Amerika Serikat, pada umumnya 

mengacu pada hak ekonomi yang melekat pada Hak Cipta, seperti hak untuk 

memproduksi dan mempertunjukkan di hadapan publik. Tujuan dari hak ekonomi 

ini adalah untuk memberikan sejumlah uang, berupa pembayaran biaya Hak Cipta 

kepada Pencipta atau pemegang Hak Cipta.63 Amerika Serikat sekalipun 
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memahami Hak Cipta sebagai suatu economic right, tetap mengatur terkait hak 

moral, ada dua jenis hak moral menurut US Copyright Act, yakni:64 

a. The right of atribution/the right of paternity, hak ini menyatakan bahwa 

terlepas dari siapa yang memanfaatkan hak ekonomi dari suatu Ciptaan 

yang sudah dilindungi Hak Cipta, si Pencipta masih memiliki hak untuk 

disebut sebagai Penciptanya. 

b. The right of integrity, hak ini menyatakan bahwa Pencipta suatu Ciptaan 

memiliki hak untuk mencegah tindakan apapun yang kemungkinan 

dapat menghancurkan integritas Ciptaannya. Artinya, jika si Pencipta 

merasa bahwa membuat suatu perubahan atas Ciptaannya bisa merusak 

maksud kreatif Pencipta, maka si Pencipta berhak untuk mencegah 

dilakukannya perubahan tersebut, terlepas dari hak ekonomi apapun 

yang dimiliki oleh orang lain yang memiliki lisensi. 

Dalam US Copyright Act, hak moral diberikan hanya kepada Pencipta 

karya/Ciptaan visual (visual works), seperti diatur dalam Section 106A. Hak moral 

tidak diberikan kepada Pencipta dari jenis-jenis Ciptaan lainnya seperti karya sastra 

atau musik. 

Karya cipta asli dan karya cipta turunan dilindungi dalam hukum Hak Cipta 

Amerika Serikat. Begitu pula dengan karya fotografi, hal tersebut dapat dilihat pada 

Section 102 dan Section 103 Copyright Act of 1976. Selain itu, dalan Undang-

Undang Hak Cipta Amerika Serikat juga mengenal doktrin fair use. Doktrin fair 

use di Amerika Serikat sendiri diatur dalam Section 107 Copyright Act 1976. Dalam 
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pasal tersebut menjelaskan bahwa penggunaan untuk tujuan seperti kritik, 

komentar, laporan, berita, pengajaran (termasuk beberapa salinan untuk 

penggunaan dalam kelas), keilmuan atau penelitian, bukanlah suatu pelanggaran 

dari Hak Cipta. Selain itu, ada pula 4 (empat) faktor yang digunakan dalam 

menentukan penggunaan wajar (fair use), yakni sebagai berikut: 

1. Tujuan dan karakter dari suatu penggunaan, termasuk apakah 

penggunaan tersebut bersifat komersial atau untuk tujuan pendidikan 

yang tidak komersial; 

2. Sifat dari suatu Ciptaan; 

3. Jumlah dan kekukuhan dari bagian yang digunakan dalam kaitannya 

dengan Ciptaan secara keseluruhan;  

4. Efek dari penggunaan terhadap pasar potensial bagi suatu Ciptaan atau 

nilai dari suatu Ciptaan. 

Perlindungan terhadap karya fotografi tidak hanya di Amerika Serikat, 

negara lain yang memberikan perlindugan karya fotografi adalah negara Kamboja. 

Di Kamboja, pengaturan Hak Cipta tertuang dalam Law on Copyrights and Related 

Rights. Dalam Undang-Undang Hak Cipta Kamboja, fotografi merupakan salah 

satu karya yang mendapatkan perlindungan, hal tersebut dapat dilihat dalam Article 

7. Dalam Article 7 dinyatakan bahwa Hak Cipta meliputi pada:65 

a. All kinds of reading bools or other literary, artistic, scientific,and 

educational documents, 
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b. Lectures, speeches, sermons, oral and written pleadings and other 

works of the same characteristics. 

c. Dramatic works or musical dramas. 

d. Choreographic works, either modern aor adapted from traditional 

works or folklore. 

e. Circus performances and pantomimes. 

f. Musical compositions, with or whitout words. 

g. Audio-visoal works. 

h. Works of painting, engraving, sculpture, or other works of collages, or 

applied art. 

i. Photographic works, or those realized with the aid of techniques 

similiar to photography. 

j. Architectural works. 

k. Maps plans, sketches or works pertaining to geography, topography, or 

other sciences. 

l. Computer program and the design encyclopedia documentation 

relevant to those programs. 

m. Products of collage work in handicraft, hand-made textille products or 

other clothing fashions. 

Berdasarkan Law on Copyrights and Related Rights, hak Pencipta adalah hak 

eksklusif yang di dalamnya memuat dua macam hak, yakni hak moral dan hak 

ekonomi. Hal tersebut sebagimana dinyatakan dalam ketentuan Article 18 yang 

berbunyi:66 

                                                           
66 Ibid., hlm. 49 



64 

 

“The author of a work shall enjoy an exclusive right on that work, 

which shall be enforceable against all person. These right include 

moral and economic right”. 

Berdasarkan keterangan diatas, Undang-Undang Hak Cipta negara Kamboja jelas 

memberikan perlindungan terhadap hak eksklusif Pencipta karya fotografi. Selain 

itu, dalam Undang-Undang Hak Cipta tersebut mengatur mengenai masa waktu 

perlindungan Hak Cipta. Menurut ketentuan Section 5 Article 30 Law on 

Copyrights and Related Rights dinyatakan bahwa untuk hak ekonomi adalah 

seumur hidup Pencipta ditambah 50 tahun setelah Pencipta meninggal dunia. 

 Berbicara terkait perlindungan karya fotografi, di Indonesia sendiri karya 

fotografi dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak 

Cipta, lebih khusus yaitu dalam Pasal 40 huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2014 tentang Hak Cipta. Dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia tersebut, 

mengatur banyak hal guna memberikan perlindungan terhadap Ciptaan maupun 

Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, di antaranya yaitu mengatur hak eksklusif yang 

dimiliki oleh Pencipta (hak moral dan hak ekonomi) maupun Pemegang Hak Cipta 

(hak ekonomi), pengalihan hak, pembatasan Hak Cipta, masa berlaku Hak Cipta 

dan Hak Terkait, tata cara pencatatan Ciptaan, lisensi dan lisensi wajib, Lembaga 

Manajemen Kolektif, tata cara penyelesaian sengketa, serta sanksi dari tindakan 

pelanggaran Hak Cipta. 

 Pembatasan Hak Cipta yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta 

Indonesia umumnya disebut sebagai penggunaan wajar (fair use/fair dealing), hal 

ini menunjukkan bahwa di Indonesia sendiri mengakui adanya penggunaan wajar 

sehingga tidak disebut sebagai pelanggaran Hak Cipta. Penggunaan wajar seperti 
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yang telah dijelaskan sebelumnya, dijelaskan dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 

51 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 

2.3.3.6 Pelanggaran Hak Cipta Karya Fotografi 

 Pelanggaran Hak Cipta sebagaimana telah dijelaskan, timbul jika ada pihak 

lain yang melaksanakan apa yang menjadi hak eksklusif Pencipta atau Pemegang 

Hak Cipta secara tanpa izin. Dalam hal pelanggaran hak karya fotografi, Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan yang termasuk 

pelanggaran hak karya fotografi adalah sebagai berikut: 

a. Tindakan menghilangkan, mengubah, atau merusak informasi manajemen 

dan informasi elektronik Hak Cipta. Misalnya tidak mencantumkan nama 

Pencipta, nama alias atau nama samarannya, mengubah Ciptaan yang dalam 

hal ini adalah karya fotografi; 

b. Menggandakan, mentransformasi, mendistribusikan, mempertunjukkan, 

mengumumkan karya fotografi tanpa hak atau tanpa persetujuan dari 

Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk penggunaan secara komersial; 

c. Dalam hal karya potret, penggandaan, pengumuman, pendistribusian, atau 

komunikasi atas potret untuk digunakan secara komersial tanpa persetujuan 

dari orang yang dipotret atau ahli warisnya. 

2.4 Kerangka Berpikir  

 Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat 

dewasa ini tidak selalu membawa dampak positif, permasalahan terhadap karya 

cipta khusunya karya fotografi berkembang sejalan dengan perkembangan 

teknologi dan informasi serta perkembangan fotografi itu sendiri. Fotografi 
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merupakan salah satu karya cipta yang dilindungi berdasarkan Pasal 40 huruf k 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Fotografi seiring 

dengan kemajuan teknologi kemudian berkembang menjadi era fotografi digital. 

File digital tersebut memudahkan siapa saja untuk meng-copy, mencetak bahkan 

mengambil untuk dimanfaatkan pihak lain untuk kepentingan komersil yang 

menguntungkan pihak lain tersebut tetapi merugikan Pencipta, dan dapat 

dimanfaatkan dalam berbagai kepentingan lain tanpa sepengetahuan si pemiliknya. 

Hal inilah yang dapat menimbulkan masalah hukum atau pelanggaran Hak Cipta 

karya fotografi. Pelanggaran terhadap Hak Cipta karya fotografi merupakan 

pelanggaran terhadap hak eksklusif Pencipta itu sendiri, yang mana diketahui 

bahwa hak eksklusif terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Sehingga, dalam 

penelitian skripsi ini, penulis mengangkat rumusan masalah tentang bagaimana 

pelanggaran Hak Cipta terkait dengan karya cipta fotografi dan bagaimana hak 

moral serta hak ekonomi Pencipta karya fotografi dengan adanya pelanggaran Hak 

Cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 

 Penelitian skripsi ini menggunakan metode pendekatan kualitatif-deskriptif. 

Selain itu, dalam penelitian skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan adalah 

yuridis empiris. Selanjutnya, penulis menggunakan teori dari Lawrence M. 

Friedman yakni teori sistem hukum. Lawrence M. Friedman dalam bukunya yang 

berjudul “The Legal System A Social Science Perspective” menyebutkan bahwa 

sistem hukum meliputi 3 (tiga) unsur, yakni struktur hukum (legal structure), 

substansi hukum (legal substance) dan budaya hukum (legal culture). 

 Ketiga unsur atau kompenen sistem hukum tersebut saling terkait satu sama 

lain dengan mengibaratkan struktur sebuah sistem adalah kerangka badannya, 
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tubuh institusionalnya yang menjaga agar proses mengalir dalam batas-batasnya. 

Struktur sebuah sistem yudisial menurut Friedman yakni berbicara tentang jumlah 

para hakim, yurisdiksi pengadilan, bagaimana pengadilan yang lebih tinggi berada 

di atas pengadilan yang lebih rendah, dan orang-orang yang terkait dengan berbagai 

jenis pengadilan.67 Secara sederhana struktur hukum tersebut berkaitan dengan 

tatanan kelembagaan dan kinerja kelembagaan beserta dengan aparatnya dalam 

melaksanakan dan menegakkan hukum, termasuk di dalamnya pola bagaimana 

hukum itu dilaksanakan dan ditegakkan sesuai dengan aturan formalnya 

(menyangkut pula kinerja hukum).68 

Sementara substansi tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan 

mengenai bagaimana institusi-institusi itu berperilaku.69 Jadi substansi hukum ini 

menyangkut aturan, norma dan pola perilaku manusia yang berada dalam sistem 

itu, bahkan termasuk asas dan etika, serta putusan pengadilan. Dengan demikian 

yang disebut komponen substansi hukum disini adalah keseluruhan aturan hukum 

(termasuk asas hukum dan norma hukum), baik yang tertulis (law books) maupun 

tidak tertulis (living law), serta putusan pengadilan yang dipedomani oleh 

masyarakat dan pemerintah. Substansi hukum, baik yang tertulis maupun tidak 

tertulis tersebut dengan sendirinya harus berakar dan mengakar pada falsafah 

bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, yang berfungsi pula sebagai pedoman, pemandu, 

atau penuntun bagi pembentukan dan penerapan hukum di Indonesia.70 
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Di samping struktur dan substansi hukum, terdapat satu unsur lagi yang 

penting dalam sistem hukum, yaitu unsur “tuntutan atau permintaan”. Karena sulit 

mencari istilah yang tepat untuk unsur tersebut, Lawrence M. Friedman memilih 

istilah kultur hukum, yang seringkali juga disamakan dengan istilah “budaya hukum 

masyarakat”.71 Kultur hukum adalah elemen sikap dan nilai sosial.72 Kultur hukum 

merupakan suatu hal yang vital di dalam sistem hukum, yaitu suatu “tuntutan”, 

“permintaan” atau “kebutuhan” yang datangnya dari masyarakat atau pemakai jasa 

hukum. yang berkaitan dengan ide, sikap, keyakinan, harapan dan opini mengenai 

hukum. Oleh karena itu budaya hukum masyarakat bisa juga diartikan sebagai nilai-

nilai dan sikap serta perilaku anggota masyarakat dalam kehidupan hukum. Budaya 

hukum masyarakat tercermin oleh perilaku pejabat (eksekutif, legislatif maupun 

yudikatif), tetapi juga perilaku masyarakat.73 Kultur hukum atau budaya hukum 

masyarakat juga dipakai untuk menjelaskan sistem hukum. Misalnya untuk 

menjelaskan mengapa sistem hukum tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya 

atau dalam perjalanannnya berbeda dari pola aslinya.74 

Suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme 

kompleks dimana struktur, substansi dan kultur berinteraksi.75 Meskipun struktur 

hukum dan substansi hukum bekerja dan berlaku secara nasional di seluruh 

Indonesia, namun terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan kinerja aparatur 

hukum dan penerapannnya. Hal ini dikarenakan struktur dan substansi hukum 

                                                           
71 Ibid., hlm. 15 
72 Lawrence M. Friedman, Op., Cit, hlm. 17 
73 Abdul Halim Barkatullah, Op., Cit, hlm. 15 
74 Ibid. 
75 Lawrence M. Friedman, Op., Cit, hlm. 17 
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hukum tersebut berinteraksi pula dengan budaya, nilai, keyakinan, dan opini hukum 

dalam masyarakat yang bersangkutan.76 

Teori hukum lain yang digunakan dalam skripsi ini adalah teori dari Robert 

M. Sherwood, yang mana Robert M. Sherwood mengemukakan adanya teori 

penghargaan (reward theory) yang menjelaskan bahwa pengakuan terhadap karya 

intelektual yang telah dihasilkan oleh seseorang, sehingga kepada Pencipta harus 

diberikan penghargaan sebagai imbangan atas upaya kreatifnya dalam menciptakan 

karya-karya intelektual tersebut. Teori penghargaan sejalan dengan prinsip yang 

menyatakan bahwa Pencipta yang telah mengeluarkan waktu, biaya serta tenaga 

dalam menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang 

telah dikeluarkannya tersebut yang dikenal dengan teori perbaikan (recovery 

theory). Teori hukum lain yang juga sejalan dengan teori perbaikan adalah teori 

insentif (incentive theory) yang mengaitkan pengembangan kreativitas dengan 

memberikan insentif bagi Pencipta tersebut. Selanjutnya, ada pula teori risiko (risk 

theory). Teori ini mengakui Kekayaan Intelektual adalah suatu hasil karya yang 

mengandung risiko, sehingga wajar untuk memberikan suatu bentuk perlindungan 

hukum terhadap upaya yang mengandung resiko tersebut. teori yang terkahir yakni 

economic growth stimulus theory yang mengakui bahwa perlindungan atas Hak 

Cipta merupakan suatu alat dari pembangunan ekonomi. Dengan demikian, 

kerangka berpikir penulis dapat disederhanakan dalam bagan sebagai berikut: 

 

 

                                                           
76 Abdul Halim Barkatullah, Op., Cit, hlm. 16 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini, dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pelanggaran Hak Cipta karya fotografi adalah ketika karya fotografi 

digunakan untuk kepentingan komersial yang dalam hal ini adalah 

periklanan. Selain itu, kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi 

di era digital seperti sekarang ini memunculkan aplikasi-aplikasi 

pemodifikasian karya fotografi, misalnya seperti adobe photoshop, corel 

draw. Pemodifikasian atau pengubahan karya fotografi tanpa izin 

Pencipta atau tidak mencantumkan nama Pencipta ke dalam keterangan 

foto atau pengakuan kepemilikan karya fotografi merupakan perbuatan 

pelanggaran hak moral Pencipta karya fotografi. Apabila ditinjau dengan 

menggunakan teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman, maka dari 

segi struktur dan substansi hukum di Indonesia terkait dengan Hak Cipta 

karya fotografi telah cukup memadai, terlihat dari upaya pemerintah 

dalam melakukan perlindungan karya fotografi melalui UUHC dan 

UUITE, serta adanya sinergi kerja dengan Kemenkominfo berdasarkan 

rekomendasi dari Dirjen KI untuk melakukan penutupan konten dan/atau 

hak akses pengguna. Akan tetapi, kultur atau budaya hukum atau 

kesadaran hukum masyarakatnya yang masih kurang. 
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2. Terjadinya pelanggaran Hak Cipta karya fotografi, membuat hak moral 

Pencipta karya fotografi seolah-olah beralih ke pihak lain yang 

menggunakan karya fotografi tanpa seizin dari Pencipta karya fotografi. 

Hal ini membuktikan bahwa hak moral yang bersifat abadi dan selalu 

melekat pada suatu Ciptaan tidak berlaku pada karya cipta fotografi, 

karena apabila ada pengakuan atau publikasi karya fotografi melalui 

media yang berbasis internet, maka akan menimbulkan anggapan 

masyarakat bahwa nama yang tercantum dalam karya fotografi yang 

dipublikasikan tersebut adalah benar-benar karya dari orang tersebut 

yang sebenarnya bukan Pencipta aslinya. Sedangkan untuk hak ekonomi, 

dengan adanya pelanggaran Hak Cipta karya fotografi jelas akan sangat 

merugikan Pencipta apabila digunakan untuk kepentingan komersial. 

Karena di sini, kerugian material akan sangat dirasakan oleh Pencipta 

karya fotografi. Sehingga, adanya tujuan komersialisasi dalam 

penggunaan karya cipta fotografi milik orang lain masuk dalam kategori 

pelanggaran Hak Cipta, yang mana dapat dituntut secara pidana atau 

dikenai sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2014 tentang Hak Cipta. Jika dikaitkan dengan teori yang dikemukakan 

oleh Robert M. Sherwood, pelanggaran Hak Cipta karya fotografi 

merupakan suatu bentuk tidak adanya penghargaan kepada Pencipta 

dalam upayanya menciptakan suatu Ciptaan. Hal ini bertentangan dengan 

reward theory (teori penghargaan) yang dikemukakan oleh Sherwood, 

bahwa terhadap Pencipta harus diberikan penghargaan sebagai imbangan 

atas upaya kreatifnya dalam menciptakan karya-karya intelektual. 
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5.2 Saran 

1. Upaya perlindungan karya cipta fotografi di era digital seperti sekarang ini 

harus dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh Penciptanya. Pencipta 

harus berupaya mempersempit peluang terjadinya pelanggaran Hak Cipta 

karya fotografi. Selain dengan menyisipkan tanda air (watermark) pada setiap 

karya fotografi, cara yang lebih mudah dilakukan adalah dengan menambahkan 

tanda huruf “C” dalam lingkaran (©) sebagai notice right atau pemberitahuan 

kepada masyarakat bahwa karya fotografi tersebut adalah miliknya dalam 

keterangan foto sebagai karya yang sudah mendapatkan perlindungan hukum; 

2. Tidak adanya sanksi yang jelas dan terukur bagi pelanggaran hak moral 

Pencipta menyebabkan semakin terabaikannya hak moral Pencipta. Sehingga, 

seharusnya pemerintah tidak hanya terfokus pada perbuatan-perbuatan yang 

mengakibatkan kerugian secara ekonomi, akan tetapi juga harus 

memperhatikan kerugian akibat terlanggarnya hak moral Pencipta. Oleh 

karenanya, harus diperjelas mengenai sanksi bagi pelanggaran hak moral 

Pencipta serta perlu adanya peraturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah 

mengenai Hak Cipta khusunya bagi karya Cipta fotografi;  

3. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di masa depan 

perlu mengoptimalkan sosialisasi tentang perlindungan Hak Cipta khususnya 

terhadap karya cipta fotografi di berbagai kalangan masyarakat di seluruh 

Indonesia pada umumnya dan komunitas fotografi pada khususnya, serta 

sosialiasi tersebut dapat dilakukan melalui media apapun, baik media sosial, 

surat kabar, televisi, dan lain-lain, sehingga sosialisasi yang dilakukan tersebut 

optimal dan tepat sasaran. 
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