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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang  

 

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hasil dari intelektual manusia yang 

dijelmakan dalam suatu bentuk ciptaan atau penemuan.
1
 HKI merupakan suatu 

hak milik yang berada dalam ruang lingkup kehidupan teknologi, ilmu 

pengetahuan, seni dan sastra. Objek HKI bukan terhadap barangnya, melainkan 

terhadap hasil kemampuan intelektual manusianya, yaitu berupa benda tidak 

berwujud. HKI akan memiliki arti ekonomi apabila diwujudkan oleh pemiliknya 

dalam bentuk penemuan atau ciptaan untuk dapat dinikmati oleh konsumennya.  

 

Salah satu rezim HKI adalah Hak Cipta. Pengertian Hak Cipta menurut Pasal 1 

Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, adalah hak 

eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif 

setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi 

pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak cipta 

timbul secara otomatis ketika suatu ciptaan lahir dari seorang pencipta, dengan 

demikian pendaftaran hak cipta bukanlah suatu keharusan, hanya saja mengenai 

hak cipta yang tidak didaftarkan akan sukar dan memakan waktu untuk 

pembuktian hak cipta daripada ciptaan yang telah didaftarkan. 
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Menciptakan bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Hasil ciptaan bagaimana 

pun bentuknya, merupakan sesuatu yang perlu dihargai. Ciptaan tumbuh dari 

proses berfikir manusia yang kemudian dituangkan dalam bentuk ciptaan dan 

penemuan (invention). Pada prinsipnya ciptaan adalah membuat sesuatu yang 

sebelumnya tidak ada menjadi ada. Kreatifitas untuk membuat ciptaan dapat 

timbul dari berbagai sumber, misalnya televisi, internet, majalah, koran, dan 

sebagainya. Ciptaan yang dihasilkan gunanya untuk memudahkan kehidupan 

manusia, seperti penemuan yang memudahkan manusia dalam memperoleh 

informasi, kemudahan dalam melakukan pekerjaan, maupun kemudahan dalam 

berkomunikasi antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. 

Selaras dengan perkembangan zaman, kemajuan teknologi saat ini memudahkan 

manusia dalam memperoleh informasi dengan akurat, cepat dan berbiaya murah. 

Melalui media Interconnected computer networks atau lazim disebut dengan 

internet, manusia dapat mengakses informasi dan data dari seluruh belahan dunia 

dalam waktu singkat. Namun, di sisi lain kemudahan-kemudahan inilah yang 

membuat manusia menjadi malas dan memilih menggunakan cara cepat untuk 

menemukan gagasan/ide atau kreatifitas dalam melakukan suatu pekerjaan. 

Kemajuan teknologi tersebut tidak hanya membawa dampak yang baik namun 

juga dapat membawa dampak buruk bagi Hak Kekayaan Intelektual. Salah satu 

dampak buruknya, yaitu plagiarisme. 

Plagiarisme berasal dari bahasa latin plagiarius yang berarti merampok atau 

membajak.
2
 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Plagiarisme ialah 
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penjiplakan yang melanggar hak cipta. Sedangkan, plagiat adalah pengambilan 

karangan orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan sendiri.
3
 Orang 

yang melakukan tindakan plagiarisme disebut dengan plagiator. Plagiarisme atau 

yang sering juga disebut dengan plagiat adalah suatu tindakan/perbuatan 

mengambil, menyalin, maupun menduplikasi karya orang lain dan menjadikannya 

karya sendiri tanpa mencantumkan sumber atau tanpa izin sang pemiliknya.  

Terkait dengan tindakan plagiarisme, Pemerintah Indonesia telah mengatur suatu 

mekanisme hukum untuk melindungi pemilik ciptaan, yaitu dalam Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan undang-undang tentang 

hak kekayaan intelektual lainnya. Meskipun demikian, masih ada tindakan 

plagiarisme terutama dalam pembuatan karya tulis. 

Plagiarisme saat ini terjadi pada hampir seluruh aspek hak cipta, antara lain seperti 

karya seni, musik dan sastra. Cerita pendek merupakan salah satu karya sastra 

yang kerap dijiplak oleh penulis. Cerita pendek atau yang sering disebut dengan 

cerpen, merupakan suatu karya tulis yang ditulis untuk mengekspresikan 

pemikiran dari penulisnya dalam bentuk cerita. Penulis cerpen bukan hanya dari 

kaum sastrawan saja tetapi juga sudah banyak anak-anak remaja maupun orang 

dewasa yang tertarik untuk menulis cerpen. Cerita-cerita yang ditulis mengangkat 

beragam tema yang menarik seperti cerpen yang bertemakan keluarga, 

persahabatan, percintaan bahkan keagamaan. Cerpen berbentuk cerita singkat 

yang panjang ceritanya hanya berkisar kurang lebih 10.000 kata sehingga tidak 
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membuat bosan pembacanya, terutama bagi orang-orang yang tidak suka 

membaca berlama-lama.  

Cerpen dapat dengan mudah kita temukan di berbagai media cetak maupun online 

seperti dalam koran, majalah, maupun pada blog-blog penulis cerpen yang 

terdapat di internet. Pada saat ini menulis cerpen bukan hanya dilakukan sebagai 

hobi saja tetapi ada juga yang menulis cerpen untuk mendapatkan imbalan, 

misalnya mengirim cerpen ke media cetak seperti koran dan majalah. Semakin 

bagus cerpen yang ditulis maka semakin banyak tuntutan bagi penulis untuk 

menulis cerpen yang lebih baik lagi. Hal inilah yang membuat para penulis 

memeras otak guna mencari ide-ide untuk membuat cerita yang baru. Dengan 

adanya imbalan yang dihasilkan dari penulisan cerpen, maka para penulis 

berlomba-lomba untuk membuat cerpen bahkan tidak sedikit penulis yang 

melakukan plagiarisme terhadap cerpen yang terbaik. 

Pelaku plagiarisme cerpen menjiplak karya orang lain dari dalam negeri ataupun 

dari luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Plagiarisme 

tidak hanya merugikan penulis cerita pendek sebagai pemilik hak cipta, tetapi juga 

merugikan para pembaca, akibat kebohongan yang dibuat oleh plagiator. Terdapat 

beberapa kasus plagiarisme cerita pendek di Indonesia salah satunya yaitu 

plagiarisme cerita pendek di koran yang dilakukan oleh Dadang Ari Murtono 

dalam cerpennya yang berjudul “Perempuan Tua dalam Rashomon”. Cerpen 

tersebut adalah hasil plagiat dari cerpen milik Akutagawa Ryunosuke seorang 

cerpenis terbaik di Jepang yang berjudul “Rashomon”. Selain hasil dari tindak 

plagiarisme cerpen tersebut telah diterbitkan di dua media cetak yang berbeda. 

Pada tanggal 5 Desember 2010 cerpen “milik” Dadang Ari Murtono tersebut 
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dimuat di Lampung Post, kemudian pada hari Minggu 30 Januari 2011, cerpen 

tersebut dimuat kembali di Koran Kompas.
4
 

Plagiarisme atau pemanfaatan ciptaan yang di dalamnya mengandung hak cipta 

tanpa seizin maupun sepengetahuan pencipta/pemegang hak cipta, maka dapat 

menimbulkan sengketa hak cipta. Dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan mengenai hak cipta, sengketa hak cipta dapat diselesaikan dengan dua 

cara penyelesaian, yaitu dengan hukum perdata atau pidana. Dalam hal sengketa 

perdata, maka mekanisme penyelesaian hak cipta dapat dilakukan dengan dua 

cara, yakni dengan melalui proses penyelesaian sengketa alternatif atau gugatan 

ke Pengadilan Niaga. Sedangkan, dalam hal pidana, dapat diselesaikan melalui 

pengaduan kepada polisi untuk dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta dirasa masih sangat penting, 

mengingat perkembangan perlidungan hak cipta dan perlindungan hukum 

terhadap hak cipta bagi pencipta masih kurang. Masih banyak terdapat hambatan-

hambatan yang timbul dalam penegakan hukum hak cipta, meskipun telah 

dilakukan upaya-upaya hukum oleh para pihak, serta dengan menerapkan sanksi-

sanksi hukum terhadap para pelanggar hak cipta. Kurang tegasnya penegakan 

hukum hak cipta maka dapat memotifasi pelaku plagiarisme di Indonesia. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mencari informasi lebih dalam 

melalui penelitian dan melakukan penulisan skripsi yang berjudul “Pelanggaran 
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Plagiarisme Berkenaan Dengan Cerita Pendek di Koran Ditinjau dari 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”. 

 

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup 

 

1. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat 

dirumuskan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

 

a. Bagaimanakah bentuk-bentuk pelanggaran plagiarisme yang dilakukan penulis 

dalam membuat cerita pendek? 

 

b. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta terhadap tindakan 

plagiarisme dalam cerita pendek? 

 

c. Bagaimana upaya untuk mencegah terjadinya tindakan plagiarisme cerita 

pendek? 

 

2. Ruang Lingkup 

 

Penelitian ini terdiri dari dua ruang lingkup yaitu ruang lingkup keilmuan dan 

ruang lingkup objek kajian. Lingkup keilmuan dalam penelitian ini yaitu 

berkenaan dengan hukum kekayaan intelektuan khususnya dalam bidang hak 

cipta. Sedangkan, lingkup objek kajian dalam penelitian ini berupa kajian 

mengenai bentuk-bentuk plagiarisme serta perlindungan hukum hak cipta 

berkenaan dengan cerita pendek ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2014 tentang Hak Cipta. 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu: 

 

a. Mengetahui dan memahami mengenai bentuk-bentuk pelanggaran 

plagiarisme yang dilakukan penulis dalam membuat cerita pendek; 

b. Mengetahui tentang perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta terhadap 

plagiarisme cerita pendek di koran berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2014 Tentang Hak Cipta; 

c. Mengetahui tentang cara pencegahan tindak plagiarisme cerita pendek. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

 

a. Kegunaan Teoritis 

 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menunjang pengembangan ilmu 

pengetahuan hukum keperdataan, khususnya dalam lingkup hukum kekayaan 

intelektual. 

 

b. Kegunaan Praktis 

 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi bagi para pembaca serta 

melengkapi informasi yang telah ada dengan temuan-temuan yang muncul dalam 

penelitian ini. 


