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Perkembangan perdagangan dan teknologi yang maju berdampak terhadap 

majunya perkembangan perfilman. Hal ini mempermudah dalam pengaksesan 

film tersebut, namun perkembangan tersebut dimanfaatkan melalui cara yang 

ilegal yaitu melalui DVD film bajakan. Kemajuan yang terjadi harus diimbangi 

dengan peran serta masyarakat dan pemerintah untuk melindungi hak bagi 

pencipta agar peredaran DVD film bajakan tidak semakin marak terjadi. Selain 

perlindungan hak cipta dari pemerintah, pencipta juga harus mengetahui 

bagaimana penyelesaian sengketa atas hal yang merugikan mereka agar peredaran 

DVD film bajakan dapat diberantas karena tuntutan dari pencipta kepada 

pembajak dan penjual DVD film bajakan dapat memberikan efek jera dan mereka 

menghentikan kegiatan ilegal nya. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu 

bagaimana perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta pada peredaran 

DVD film bajakan di Kota Bandar Lampung, selanjutnya bagaimana penyelesaian 

sengketa terhadap pelanggaran hak cipta pada peredaran DVD film bajakan, dan 

apa hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta pada 

peredaran DVD fim bajakan di Kota Bandar Lampung. 

 

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan tipe penelitian deskriptif 

dan pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris yang 

bertjuan untuk memperoleh gambaran atau deskripsi tentang keadaan hukum 

mengenai pelanggaran hak cipta terhadap peredaran DVD Film bajakan dengan 

harapan penelitian ini dapat memberikan informasi secara jelas yang memaparkan 

mengenai perlindungan hukum, penyelesain sengketa, dan hambatan dalam 

penegakan hukum hak cipta. 

 

Hasil penelitian dan pembahasan menyimpulkan bahwa perlindungan hukum dan 

penerapan Undang-Undang Hak Cipta terhadap DVD film bajakan masih kurang 

optimal, hal ini dapat dilihat penegakan hukum hak cipta oleh pencipta atau 

pemegang hak cipta dalam hukum perdata sangat jarang terjadi dimana 

pelanggaran hak cipta sebagai delik aduan tidak di optimalkan pencipta atau 

pemegang hak cipta untuk mengambil langkah hukum dan menuntut ganti 



kerugian atas pelanggaran hak-hak nya. Perlindungan hukum hak cipta oleh 

pemerintah masih sangat pasif terbukti dimana penyuluhan hukum dan sosialisai 

tentang hak cipta dari pemerintah dirasa masih sangat minim dan tidak ada 

tindakan tegas atas maraknya peredaran DVD film bajakan. Konsumsi dan minat 

masyarakat Kota Bandar Lampung atas DVD film bajakan masih tinggi, seharus 

nya masyarakat dapat membantu pemerintah dan pencipta dengan berhenti 

membeli DVD film bajakan sehingga baik masyarakat, pencipta dan pemerintah 

dapat menanggulangi secara bersama pelanggaran hak cipta di Kota Bandar 

Lampung ini dimana hal itu sudah sangat jelas melanggar Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 
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