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ABSTRAK 
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2014 
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Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia merupakan permasalahan 

yang terus berkembang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Adapun yang mengalami perubahan tersebut ialah perkembangan dari 

Undang-Undang Hak Cipta. Yang terdiri dari, Auteurswet 1912, Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 1982, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, dan Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Permasalah dalam penelitian 

ini adalah: (1) Mengetahui landasan perubahan peraturan perundang-undangan 

terhadap perkembangan pada Undang-Undang Hak Cipta.  (2) Mengetahui 

perubahan hukum pada Undang-Undang Hak Cipta.  

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan historis normatif, yang bersumber pada 

Undang-Undang tentang Hak Cipta serta buku-buku literatur yang berhubungan 

dengan Hak Cipta. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka. Analisis 

yang dipergunakan yaitu secara kualitatif. 

 

Hasil penelitian dan pembahsan menunjukan: (1) Landasan Perubahan Peraturan 

Perundang-Undangan yang mempengaruhi perkembangan hak cipta mulai dari 

Auteurswet 1912 hingga Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 yaitu, Peraturan 

perundang-undangan dapat dikatakan baik dan sah apabila didasarkan pada tiga 

landasan yaitu: , landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis. Dari 

tiga landasan tersebut dapat dijabarkan faktor penyebab dari perkembangan 

Undang-Undang Hak Cipta terdiri dari beberapa hal,  mulai dari tidak sesuai lagi 

dengan kebutuhan hukum di Indonesia, maraknya pelanggaran Hak Cipta, 

ditandatanganinya General Agreement on Tariff and Trade/GATT dan Agreement 

on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights/TRIPs, selain dari dua 

perjanjian tersebut Indonesia juga telah meratifikasi Berne Convention for the 

Protection of Artistc and Literary Works, dan yang terakhir perkembangan  
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teknologi yang cukup pesat (2) Dalam perubahan yang terjadi pada Undang-

Undang Hak Cipta dari periode Auteurswet 1912 sampai Undang-Undang Nomor 

28 tahun 2014, selalu mengandung hak ekonomi dan hak moral yang mengalami 

penyempurnaan dan penambahan. 

 

 

Kata Kunci: Perubahan, Perkembangan, Undang-Undang, Hak Cipta 
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MOTTO 

 

 

 

“Barang siapa yang bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu 

adalah untuk dirinya sendiri” 

(QS Al-Ankabut [29]:6) 

 

“ All Your dreams can come true if we have the courage to pursue them” 

(Walt Disney) 

 

“Jika kamu berfokus pada masa lalumu, kamu tidak akan bisa melihat apa yang 

ada di depanmu” 

(Gusteau, Ratatouille) 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang dan Masalah 

Perkembangan Hak Milik Intelektual merupakan suatu permasalahan yang terus 

berkembang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

perdagangan internasional. Pengaruh tersebut tidak tebatas kepada objek yang 

menjadi Hak Kekayaan Intelektual tersebut tetapi juga mempengaruhi asas dan 

doktrinnya. Perubahan yang terjadi pada Hak Kekayaan Intelektual yang semakin 

kompleks, dikarenakan banyaknya kepentingan yang berkaitan dengan bidang 

ekonomi dan politik sudah menjadi unsur yang tidak terpisahkan dalam 

membahas permasalahan atas Hak Kekayaan Intelektual.  

 

Amerika Serikat sebagai negara maju meminta negara-negara berkembang untuk 

mengefektifkan pengaturan atas Hak Kekayaan Intelektual dan menjadikan 

keadaan demikian sebagai konsensi timbal balik dalam pembuatan perjanjian 

ekonomi. Apabila negara berkembang tidak mau menyetujui perubahan tersebut 

maka Amerika beserta negara-negara maju lainnya tidak akan membukakan 

pasarannya kepada negara berkembang untuk menjual barang yang di 

produksinya kepada negara maju tersebut. Oleh sebab itu, dibutuhkan perubahan 

atas pengaturan Hak Kekayaan Intelekual di Indonesia. 
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Perubahan undang-undang dapat dijadikan indikasi bahwa suatu era telah berakhir 

atau era baru telah muncul. F. Sugeng Istanto dalam Abdul Latif menyatakan 

bahwa proses perubahan ius constitutum menjadi ius constituendum yang 

dikarenakan oleh adanya perubahan kehidupan masyarakat adalah berbicara 

tentang suatu rangkaian kegiatan yang mengubah ius constitutum karena adanya 

kenyataan yang berbeda dengan unsur-unsur ius constitutum untuk kemudian 

menetapkan ius constituendum yang unsur-unsurnya memenuhi kenyataan 

kehidupan masyarakat yang berbeda tersebut.
1
 

 

Salah satu hukum positif di Indonesia yang mengalami perkembangan adalah 

undang-undang tentang hak cipta. Diketahui bahwa Undang-Undang Hak Cipta 

telah mengalami perubahan berkali-kali bahkan dalam kurung waktu kurang lebih 

tiga puluh dua tahun undang-undang yang bersangkutan telah berubah sebanyak 

lima kali. Dikarenakan semakin berkembangnya Indonesia, semakin berkembang 

pula kemampuan teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya 

pembaruan Undang-Undang Hak Cipta. Budi Santoso membagi pengaturan hak 

cipta dalam dua periode, yaitu:
2
 

1) Periode sebelum kemerdekaan : Auteurswet 1912  

2) Periode setelah kemerdekaan : 

a) Auteurswet 1912 masih berlaku (Ps. II aturan peralihan UUD 45);  

b) Undang-Undang No. 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta selanjutnya disebut 

dengan UUHC 1982; 

                                                           
1
 F. Sugeng Istanto. 2005. Politik Hukum (Bahan Kuliah) Pasca Sarjana Universitas Gajah 

Mada. Yogyakarta. Dalam Abdul Latif. 2011. Politik Hukum. Jakarta:Sinar Grafika. Hlm 73 
2
 Budi Santoso. 2011. HKI (Hak Kekayaan Intelektual). Semarang: Pustaka Magister. Hlm 

95 
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c) Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 tentang perubahan UU no. 6 Tahun 

1982 tentang Hak Cipta selanjutnya disebut dengan UUHC 1987 

d) Undang-Undang No. 12 Tahun 1997 tentang perubahan Undang-Undang 

No. 6 Tahun 1982 sebagaimana sebagaimana diubah dengan Undang-

Undang No. 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta selanjutnya disebut dengan 

UUHC 1997; 

e) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta yang menyatakan 

mencabut Undang-Undang lama tentang Hak Cipta selanjutnya disebut 

dengan UUHC 2002; 

f) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta selanjutnya 

disebut dengan UUHC 2014. 

 

Perubahan suatu hukum dapat diketahui dari perubahan yang dilakukan terhadap 

suatu undang-undang yang bersangkutan dimana perubahan hukum tentu saja 

dilatarbelakangi oleh faktor-faktor tertentu baik itu politik, budaya bahkan sampai 

intervensi asing. Para ahli hukum sepakat bahwa hukum itu harus dinamis, tidak 

boleh statis dan harus dapat mengayomi masyarakat. Hukum harus dapat 

dijadikan pembaharu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus 

dibentuk dengan berorientasi kepada masa depan (forward looking), tidak boleh 

hukum itu dibangun dengan berorientasi masa lampau (backward looking)
3
. 

 

Pandangan modern mengatakan bahwa hukum diusahakan agar dapat menampung 

segala perkembangan baru, oleh karena itu hukum harus selalu berada bersamaan 

dengan peristiwa yang terjadi. Hukum tidak hanya berfungsi hanya sebagai 

                                                           
3
 Abdul Manan. 2009. Aspek-aspek Pengubah Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media. 

Hlm. 7. 
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pembenar atau mengesahkan segala hal-hal yang terjadi  setelah masyarakat 

berubah, tetapi hukum tampil secara bersamaan dengan peristiwa yang terjadi, 

bahkan kalau perlu hukum harus tampil terlebih dahulu baru peristiwa 

mengikutinya.
4
 

 

Atas dasar hal tersebut,  maka penulis menyusun sebuah skripsiyang berjudul 

“KAJIAN NORMATIF TENTANG PERUBAHAN DAN 

PERKEMBANGAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTASEJAK PERIODE 

AUTEURSWET 1912 SAMPAIUNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 

2014  TENTANG HAK CIPTA” 

 

B. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dirumuskan menjadi fokus kajian 

adalah sebagai berikut: 

1. Apa yang menjadi landasan perubahan peraturan perundang-undangan 

terhadap perkembangan undang-undang hak cipta sejak periode Auteurswet 

1912 sampai Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta? 

2. Bagaimana perubahan hukumhak cipta mulai dari periode Auteurswet 1912 

sampai Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta? 

 

C. Ruang Lingkup 

Agar penulisan ini tidak terlalu meluas, maka penulis membatasi ruang lingkup 

penelitian ini pada ruang lingkup hukum perdata, khususnya yang berkenaan 

dengan Hak Kekayaan Intelektual subtansi dalam perubahan sistem pelindungan 

hukum Hak Cipta.  

                                                           
4
 Ibid. Hlm 8. 
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D. Tujuan Penulisan 

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan diatas yaitu: 

1. Mengetahui dan memahamilandasan perubahan peraturan perundang-

undangan terjadinya perkembangan undang-undang hak cipta sejak periode 

Auteurswet 1912 sampai Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak 

cipta . 

2. Mengetahui dan memahami perubahan perlindungan  hukum terhadap hak 

cipta mulai dari periode Auteurswet 1912 sampai Undang-Undang Nomor 28 

tahun 2014 tentang hak cipta. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara: 

1. Teoritis  

Memberikan masukan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan 

terutama Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam ilmu hukum yang berkaitan 

dengan Hak Cipta, serta guna menambah literatur. Diharapkan hasil penulisan 

ini memberikan kontribusi akademis mengenai perkembangan dari undang-

undang hak cipta.  

2. Praktis 

a. Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengembangan hukum 

terhadap undang-undang hak cipta. 

b. Sebagai informasi bagi pihak yang memerlukan khususnya mahasiswa 

bagian hukum keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung. 

c. Sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana Fakultas Hukum 

Universitas Lampung. 



 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Tinjauan Umum mengenai  Hukum 

Hukum merupakan norma yang terdapat di masyarakat. Norma hukum 

mempunyai hukuman yang lebih tegas. Hukum digunakan untuk menghasilkan 

adanya keteraturan di masyarakat, agar dapat terwujud sebuah keseimbangan di 

dalam masyarakat. Hubungan antara hukum dan masyarakat demikian eratnya, 

karena hukum senantiasa dipengaruhi oleh interaksi sosial, sehingga dapat 

dikatakan bahwa semakin tinggi intensitas interaksi dan hubungan sosial, maka 

semakin tinggi pula tingkat penggunaan hukum untuk melancarkan proses 

interaksi sosial. Dalam konteks ini hukum adalah qonditio sine quanon, syarat 

mutlak bagi masyarakat.  

 

Hukum menurut Utrecht adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah 

dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh 

karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu. 
5
 

 

Sedangkan Hans Kelsen mengartikan hukum adalah tata aturan sebagai suatu 

sitem aturan-aturan tentang perilaku manusia. Di dalam hukum terdapat unsur-

unsur yang merupakan refleksi dari manusia dan masyarakat. Itu sebabnya hukum 

                                                           
5
 Satjioto Raharjo, Ilmu Hukum,Bandung:Citra Adtya Bakti, 2005, hlm.38 
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dapat terus dipertahankan dan dikembangkan. Menurut Purnadi dan Soerjono 

unsur-unsur hukum (gegevens van het recht) tersebut adalah: 

1. Unsur Ideal, terdiri dari: 

a. Hasrat Susila; 

b. Rasio manusia; 

2. Unsur Riel, terdiri dari: 

a. Manusia; 

b. Kebudayaan Materiil; 

c. Lingkungan Alam;
6
 

 

Unsur ideal merupakan unsur yang berkenaan dengan ide, gagasan, dan pemikiran 

manusia tentang hukum. Sedangkan unsur riel merupakan unsur yang berkenaan 

dengan hal-hal konkrit atau nyata. Kedua unsur hukum tersebut bersumber pada 

manusia sebgai unsur utama yang merupakan perpaduan dari unsur rohani dan 

jasmani yang tidak dapat dipisahkan, namun dapat dibedakan. Hukum merupakan 

refleksi kehendak manusia dalam hidup bersama dalam hidup bersama secara baik 

dan benar.  

 

Sifat hukum dibagi menjadi dua yaitu hukum imperatif (dwingend; mandatory) 

dan hukum fakultatif (regelend; aanvullend). Hukum imperatif adalah kaidah 

hukum memaksa yang secara apriori harus ditaati. Sedangkan hukum fakultatif 

adalah kaidah hukum yang tidak secara apriori mengikat atau tidak wajib dipatuhi 

sehingga ada kebebasan dalam bentuk hukum yang sebanding antar pihak. 

Perbedaan antara hukum yang memaksa dan yang mengatur kadang-kadang 

                                                           
6
 Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum. 

Didalam Wahyu Sasongko, Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Lampung: Universitas Lampung. 2013. 

Hal. 2. 
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dikaitkan dengan hukum publik yang bersifat memaksa dan hukum perdata yang 

bersifat mengatur. 
7
 

 

Bentuk-bentuk hukum dibedakan menjadi dua jenis, yaitu hukum tertulis dan 

hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis biasanya sudah melekat pada diri setiap 

manusia, yang biasanya mencangkup norma sosial serta kesusilaan, dan lain-lain. 

Sedangkan norma tertulis, yaitu dalam bentuk undang-undang yang dibentuk oleh 

negara. Undang-Undang dibuat atas tuntutan masyarakat, untuk pembinaan dan 

pembenahan di bidang tertentu. 

 

B. Tinjauan Umum mengenai Hak Kekayaan Intelektual 

1) Pengertian Hak Kekayaan Intelektual. 

Hak Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan istilah  Intellectual 

Property Rights. Istilah tersebut terdiri dari tiga kata kunci, yaitu Hak, 

Kekayaan, dan Intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat 

dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual. Adapun kekayaan Intelektual 

merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti 

teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan 

seterusnya.  

 

Adapun beberapa pendapat para ahli mengenai Hak Kekayaan Intelektual, 

antara lain: 

a. Jill Mckeough dan Andrew Stewart, mendefinisikan Hak Kekayaan 

Intelektual sebagai sekumpulan hak yang diberikan oleh hukum untuk 

melindungi investasi ekonomi dari usahah-usaha yang kreatif. 

                                                           
7
 E.Utrecht, Pengantar.  Op.Cit .hlm. 19 
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b. World Intellectual Property Organization, mendefinisikan Hak Kekayaan 

Intelektual sebagai kreasi yang dihasilkan dari pikiran manusia yang 

meliputi: investasi, karya sastra dan seni, simbol, nama, citra dan desain 

yang digunakan di dalam perdagangan. 

c. Bambang Kesowo, Hak Kekayaan Intelektual adalah atas kekayaan yang 

timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.  

d. Adrian Sutedi, Hak Kekayaan Intelektual adalah hak atau wewenang atau 

kekuasaan untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut dan 

hak tersebut diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku. 

Kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi 

kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, sastra, seni, karya 

tulis, karikatur, pengarang lagu dan seterusnya.
8
 

e. Dirjen Hak Kekayaan Intelektual bekerjasama dengan ECAP 

mendefinisikan Hak Kekayaan Intelektual sebagai hak yang timbul bagi 

hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang 

berguna untuk manusia.  

 

Apapun definisi yang dirumuskan oleh para ahli, Hak Kekayaan Intelektual 

selalu dikaitkan dengan tiga elemen berikut ini: 

a. Adanya sebuah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum; 

b. Hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada 

kemampuan intelektual; 

c. Kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi; 

 

                                                           
8
 Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm 38 
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Hak eksklusif timbul dikarenakan merupakan sebuah penghargaan yang 

sesuai bagi para inventor dan pencipta Hak Kekayaan Intelektual. Melalui 

penghargaan tersebut, orang-orang yang kreatif didorong untuk terus 

mengasah kemampuan intelektualnya agar dapat dipergunakan untuk 

membantu kehidupan manusia. Tujuan utama sistem Hak Kekayaan 

Intelektual adalah menjamin agar proses kreatif tersebut terus berlangsung 

dengan menyediakan perlindungan hukum yang memadai dan menyediakan 

sanksi terhadap pihak yang menggunakan proses kreatif tersebut tanpa izin. 

 

2) Jenis-Jenis Hak Kekayaan Intelektual 

Apabila dilihat secara historis peraturan yang mengatur tentang Hak 

Kekayaan Intelektual di Indonesia telah ada sejak Tahun 1840-an. Pada tahun 

1855 Undang-Undang tentang Merek telah diberlakukan oleh kolonial 

Belanda di Indonesia. Lalu pada tahun 1910 Undang-Undang Paten juga 

mulai diberlakukan. Dua tahun berikutnya Undang-Undang tentang Hak 

Cipta pun diberlakukan di Indonesia. Tidak hanya sampai disitu saja setelah 

Indonesia merdeka Undang-Undang tersebut tetap diberlakukan. Namun 

sejak masuk ke tahun 2000-an mulai muncul beberapa Undang-Undang baru 

terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual.  

 

Berdasarkan perkembangan HKI tersebut, Hak Kekayaan Intelektual dibagi 

menjadi beberapa kategori, yaitu: 

1) Pada zaman sebelum kemerdekaan: 

a) Undang-Undang Merek tahun 1885; 

b) Undang-Undang Paten tahun 1910; 
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c) Undang-Undang Hak Cipta tahun 1912; 

 

2) Pada masa setelah kemerdekaan: 

Pada akhir tahun 2000, disahkan 3 (tiga) Undang-Undang baru dibidang 

HKI yaitu: 

a) Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; 

b) Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri; 

c) Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak 

Sirkuit Terpadu; 

d) Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas 

Tanaman. 

 

Adapun pengertian dari kategori Hak Kekayaan Intelektual diatas, yaitu: 

1) Hak Cipta 

Yaitu cabang Hak Kekayaan Intelektual yang melindungi ciptaan manusia 

di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Beberapa ciptaan seperti 

program komputer, musik, buku, novel, karya arsitektur, tari, seni patung 

dan karya seni lainnya adalah contoh dari ruang lingkup karya yang 

dilindungi oleh hak cipta.  

2) Merek 

Tanda yang membedakan barang atau jasa dari satu perusahaan dengan 

barang atau jasa yang sejenis yang diproduksi oleh perusahaan lain. 

3) Paten 

Cabang Hak Kekayaan Intelektual yang melindungi invensi di bidang 

teknologi dan berisi pemecahan masalah. Paten dapat berupa produk, 
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proses maupun pengembangan atau penyempurnaan paten produk atau 

proses. Ada dua jenis paten yang dikenal dalam Undang-Undang Paten 

Indonesia, yaitu: Paten biasa dan Paten sederhana. 

4) Desain Industri 

Cabang Hak Kekayaan Intelektual yang melindungi tampilan luar dari 

kreasi bernilai artistik berupa bentuk, konfigurasi, komposisi, komposisi 

garis atau warna, garis dan warna, serta gabungan dari unsur-unsur 

tersebut. 

5) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 

Cabang Hak Kekayaan Intelektual yang melindungi kreasi berupa 

rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen dalam sebuah 

sirkuit terpadu. 

6) Rahasia Dagang 

Cabang Hak Kekayaan Intelektual yang melindungi informasi yang tidak 

diketahui oleh umum di bidang teknologi dan bisnis. 

7) Perlindungan Varietas Tanaman 

Cabang Hak Kekayaan Intelektual yang melindungi varietas tanaman baru 

berupa sekelompok tanaman, jenis, atau spesies, bentuk, pertumbuhan, 

daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotif atau kombinasi 

genotif.
9
 

 

3) Fungsi Hak Kekayaan Intelektual 

Fungsi utama dari Hak Kekayaan Intelektual yaitu menjamin agar melindungi 

penemuan-penemuanserta kreasi-kreasi dari segi hukum. Serta juga berfungsi 

                                                           
9

 Tomi Suryo Utomo, Hak Kekayaan Intelektual di Era Global. Yogyakarta: Graha 

Ilmu,2010,hlm 8 
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sebagai wujud dari sebuah penghormatan. Hak Kekayaan Intelektual juga 

sebagai sebuah sarana untuk melindungi pencipta dan ciptaan sudah 

mengakar kuat di berbagai negara dunia, termasuk pula Indonesia.  

 

Beberapa sifat yang dimiliki dalam konsep Hak Kekayaan Intelektual, 

diantaranya seperti: 

a) Bahwa pada prinsipnya Hak Kekayaan Intelektual mempunya jangka 

waktu tertentu atau terbatas; maksudnya apabila setelah habis masa 

perlindungan suatu ciptaan atau penemuan yang dihasilkan dari seseorang 

atau kelompok, maka akan menjadi milik umum. Namun bisa juga apabila 

ingin memperpanjang masa perlindungan ciptaan atau penemuan tersebut. 

b) Hak Kekayaan Intelekrual mempunyai sifat eksklusif dan mutlak; 

maksudnya bahwa hak hasil temuan atau ciptaan yang dihasilkan oleh 

seseorang maupun kelompok tersebut dapat dipertahankan apabilaada 

pihak lain yang melakukan peniruan maupun penjiplakan terhadap hasil 

karyanya. Pemilik hak dapat menuntut terhadap pelanggaran yang 

dilakukan oleh siapapun dan pemilik atau pemegang Hak Kekayaan 

Intelektual yang sah tersebut mempunyi hak monopoli, yaitu pemilik atau 

pemegang hak dapat mempergunakan haknya untuk melarang siapapun 

yang akan memproduksi tanpa memperoleh persetujuan dari pemiliknya. 

 

C. Tinjauan Umum Mengenai Hak Cipta 

1) Pengertian Hak Cipta 

Istilah hak cipta diusulkan pertama kalinya oleh St. Moh. Syah pada kongres 

kebudayaan di Bandung tahun 1951 (yang kemudian diterima oleh kongres 
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tersebut) sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas 

cangkupan pengertiannya. Istilah hak pengarang itu sendiri merupakan 

terjemahan dari istilah bahasa Belanda Aueteurs Rechts. 
10

 

 

Dikarenakan istilah Hak Cipta lebih luas, maka pengertian hak cipta adalah 

hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau 

memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu, dengan tidak 

mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundangundangan 

yang berlaku. 

 

Menurut Auteurswet 1912 Pasal 1 menyebutkan “ Hak Cipta adalah hak 

tunggal daripada pencipta, atau hak dari yang mendapatkan hak tersebut, atas 

hasil ciptaannya dalam lapangan kesusateraan, pengetahuan dan kesenian, 

untuk mengumumkan dan memeperbanyak dengan mengingat pembatasan-

pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang.”
11

 

 

Kemudian Universal Copyright Convention dalam pasal V menyatakan “ Hak 

Cipta meliputi hak tunggal si pencipta untuk membuat, menerbitkan dan 

memberi kuasa untuk membuat terjemahan dari karya yang dilindungi 

perjanjian ini. 
12

 

 

Jika dicermati batasan pengertian yang diberikan oleh ketiga ketentuan di atas 

maka hampir dapat disimpulkan bahwa ketiganya memberikan pengertian 

yang sama. Dalam Auteurswet 1912 maupun Universal Copyright 

                                                           
10

 Ajib Rosidi, Undang-undang Hak Cipta 1982, Pandangan Seorang Awan, Jakarta, 

Djambatan, 1984,hlm 3 
11

 BPHN, Seminar Hak Cipta, Bandung, Binacipta, 1976, hlm 44 
12

 BPHN, ibid, hlm 45 
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Conventionmenggunakan istilah “hak tunggal” sedangkan Undang-Undang 

Hak Cipta Indonesia menggunakan istilah “hak khusus” bagi pencipta. 

 

Menurut Hutauruk ada dua unsur penting yang tergantung dari rumusan 

pengertian hak cipta yang termuat dalam pasal 2 Undang-Undang Hak Cipta 

Nomor 6 tahun 1982, yang diperbaharui dengan Undang-Undang Hak Cipta 

No. 7 tahun 1987 ini, yaitu: 

a. Hak yang dapat dipindahkan, dialihkan kepada pihak lain; 

b. Hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun, dan dengan jalan apapun 

tidak dapat ditinggalkan.
13

 

 

Hak Cipta bersifat eksklusif. Eksklusif berarti khusus, spesifik, unik. 

Keunikannya itu, sesuai dengan sifat dan cara melahirkan hak tersebut. Tak 

semua orang dapat serta merta menjadi seorang peneliti, komponis atau 

sastrawan. Hanya orang-orang tertentu yang diberikan “hikmah” oleh Allah 

SWT., mempunyai kecerdasan intelektual yang tinggi yang dapat berkreasi 

untuk menghasilkan karya cipta. Oleh karena itu, hak cipta itu semua 

terkandung di dalam pikiran, di alam ide. Namun untuk dapat dilindungi 

harus ada wujud nyata dari alam ide tersebut. Untuk karya hasil penelitian, 

harus sudah ada bentuk rangkaian kalimat yang terjelma dalam bentuk buku 

(meskipun belum selesai). Untuk karya seni misalnya harus sudah terjelma 

dalam bentuk lukisan, penggalan irama lagu atau musik. Demikian pula untuk 

karya dalam bidang sastra harus pula sudah terjelma dalam bentuk bait-bait 

puisi atau rangkaian kalimat berupa prosa. Demikianlah seterusnya untuk 

                                                           
13

 M. Huatauruk, Peraturan Hak Cipta Nasional, Didalam Saidin,OK, Aspek Hukum Hak 

Kekayaan Intelektual. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada. 2004. Hlm 60. 
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karya-karya cipta lainnya seperti sinematografi, koreografi dan lain-lain, 

harus sudah terjelma dalam bentuk sudah berwujud.  

 

Hak yang dapat dipindahkan atau dialihkan itu sekaligus merupakan bukti 

nyata bahwa hak cipta itu merupakan hak kebendaan. Dalam terminologi 

Undang-Undang Hak Cipta Indonesia, pengalihan itu dapat berupa pemberian 

izin (lisensi) kepada pihak ketiga. Misalnya untuk karya film dan program 

komputer, pencipta maupun penerima hak (produser) berhak untuk memberi 

izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan 

tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersil. Selanjutnya mengenai 

moral rights, ini adalah merupakan kekhususan yang tidak ditemukan pada 

hak maupun di dunia ini. 

 

Dibandingkan dengan Auteurswet 1912, Universal Copyright 

Conventionmencangkup pengertian yang lebih luas, karena memuat kata-kata 

“menerbitkan terjemahan” 
14

 yang pada akhirnya tidak saja melibatkan 

pencipta tetapi juga pihak penerbit dan penerjemah. Yang menurut Ajib 

Rosidi mengandung sifat “economic interest”. 
15

 

 

Karya terjemahan haruslah dipandang sebagai hasil kemampuan 

intelektualitas manusia. Tidak semua orang memiliki kemampuan bahasa. 

Bahkan orang yang mengerti bahasa asing tertentu, tidak lantas mampu 

membuat karya terjemahan. Sebab disamping harus memiliki kemampuan 

bahasa, juga harus mempunyai intuisi nilai rasa bahasa dan menguasai materi 

pokok yang hendak diterjemahkan itu.  
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 BPHN, Op.Cit., hlm 45. 
15

 Ajip Rosidi, Op.Cit., hlm. 59.  
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Dari semua pengertian tentang Hak Cipta diatas, sampai saat ini disimpulkan 

bahwa pengertian dari hak cipta diatur dalam Undang-Undang No 28 Tahun 

2014 tentang Hak Cipta yang terdapat dalam pasal 1 menyebutkan bahwa : 

“Hak Cipta adalah hak ekslusif pencipta yang timbul secara otomatis 

berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk 

nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.”
16

 

 

2) Pemegang Hak Cipta 

Menurut Vollmar, setiap makhluk hidup mempunyai apa yang disebut 

wewenang berhak yaitu kewenangan untuk mempunyai hak-hak dan setiap 

hak tentu ada subjek haknya sebagai pendukung hak tersebut.
17

 

 

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau 

bersama-sama menghasilan suatu ciptaan yang bersifat khas dan 

pribadi.
18

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 bentik 

nyata.
19

 

Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai : 

a. Pencipta sebagai pemilik hak cipta; 

b. Pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta atau; 

                                                           
16

 Pasal 1 ayat (1) UU No. 28/2014 
17

 Vollmar, HFA, terjemahan I.S. Adiwimarta, Pengantar Studi Hukum Perdata, Didalam 

Ok,Saidin. Op.Cit. hlm 70. 
18

 Pasal 1 ayat (2) UU No. 28/2014 
19

 Pasal 1 ayat (3) UU No. 28/2014 
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c. Pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak 

tersebut secara sah;
20

 

 

3) Fungsi dan Sifat Hak Cipta 

Pasal 2 Undang-Undang Hak Cipta 1982, yang diperbaharui dengan Undang-

Undang Hak Cipta No 7 tahun 1987, secara tegas menyatakan dalam 

mengumumkan atau memperbanyak ciptaan serta memberi izin, untuk itu 

harus memperhatikan pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Pembatasan ditujukan agar dapat memfungsikan hak 

cipta sesuai dengan tujuannya.Dalam setiap perbuatan hukum yang 

menimbulkan akibat hukum selalu diletakkan syarat-syarat tertentu. Menurut  

Vollmar penggunaan wewenang yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan 

oleh undang-undnag sudah pasti tidak memperoleh perlindungan hukum.
21

 

 

Hak khusus yang dimiliki oleh pencipta meliputi dua aspek hak yaitu hak 

moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan 

pribadi atau reputasi pencipta. Hak moral melekat pada pribadi pencipta. 

Apabila hak cipta dapat dialihkan kepada pihak lain, maka hak moral tidak 

dapat dipisahkan dari penciptanya karena bersifat pribadi dan kekal.  

Yang termasuk hak moral adalah sebagai berikut ini : 

a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan 

sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum; 

b. Menggunakan nama aliasnya atau nama samaran; 

c. Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; 

                                                           
20

 Pasal 1 ayat (4) UU No. 28/2014 
21

 Vollmar, HFA .Ibid . hlm 32 
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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. 

 

Hak moral tidak dapat dialihkan selama Penciptanya masih hidup, tetapi 

pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal 

dunia. Dalam hal ini pengalihan pelaksanaannya dinyatakan secara tertulis.  

 

Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki pencipta untuk memperoleh 

keuntungan ekonomi atas Ciptaannya dengan cara memperoleh pembayaran 

dari pihak yang menggunakan Ciptaannya berdasarkan kontrak. Hak ekonomi 

meliputi hal-hal berikut ini: 

a. Penerbitan Ciptaan; 

b. Penggandaan Ciptaan, yaitu menambah jumlah ciptaan dengan pembuatan 

yang sama, hampir sama, atau menyerupai ciptaan tersebut dengan 

menggunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama, termasuk 

mengalihwujudkan ciptaan; 

c. Penerjemahan Ciptaan; 

d. Pengadaptasi, pengaransemenan, atau pentransformasi ciptaan, yaitu hak 

penyesuaian dari satu bentuk ke bentuk lain, seperti penerjemahan dari 

satu bahasa ke bahasa lain, isi novel diubah menjadi isi skenario film, 

patung dijadikan lukisan, darama biasa menjadi drama radio; 

e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya; 
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f. Pertunjukan ciptaan; 

g. Pengumuman ciptaan; 

h. Komunikasi ciptaan; dan  

i. Penyewaan ciptaan. 

 

Adapun fungsi dari Hak Cipta menurut pasal 2 Undang-Undang No. 19 tahun 

2002 yaitu: 

a. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak 

cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul 

secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi 

pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

b. Pencipta dan/atau pemegang hak cipta atas karya sinematografi dan 

program komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang 

orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk 

kepentingan yang bersifat komersial.  

 

Sedangkan sifat-sifat dari Hak Cipta dibagi menjadi enam bagian, yaitu 

sebagi berikut: 

a. Pencipta atau pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dan program 

komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain 

yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk 

kepentingan yang bersifat komersial. 

b. Hak cipta dianggap sebagi benda bergerak. Hak cipta dapat beralihkan, 

baik seluruhnya maupun sebagian karena: 

1. Pewarisan 
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2. Wasiat 

3. Hibah 

4. Perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh 

peraturan perundang-undangan. 

c. Jika suatu ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan 

oleh dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta ialah orang 

yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu, atau 

dalam hal tidak ada orang tersebut, yang dianggap sebagai pencipta 

adalah orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi hak cipta 

masing-masing atas bagian ciptaan itu. 

d. Jika suatu ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan 

oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang 

merancang. Penciptanya adalah orang yang merancang ciptaannya itu. 

 

4) Pendaftaran Hak Cipta 

Pendaftaran hak cipta bukanlah untuk memperoleh perlindungan Hak Cipta. 

Maksudnya, seorang pencipta yang tidak mendaftarkan Hak Ciptanya tetap 

mendapatkan perlindungan . Meskipun Hak Cipta tidak memerlukan 

pendaftaran dan bersifat otomatis, namun demikian dianjurkan kepada 

pencipta maupun pemegang hak cipta untuk mendaftarkan ciptaannya, karena 

surat pendaftaran ciptaan tersebut dapat dijadikan alat bukti awal di 

pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan 

tersebut.  
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Manfaat pendaftaran yaitu tetap dianggap sebagai pencipta, sampai ada pihak 

yang membuktikan sebaliknya di pengadilan. Beban pembuktian di 

pengadilan pada pundak pihak lain, bukan pada pihak yang telah 

mendaftarkan Hak Cipta. 

 

Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, 

seni, dan satra, terdiri atas: 

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

karya tulis lainnya. Perwajahan karya tulis adalah karya cipta yang lazim 

dikenal dengan “typholographical arrangement”, yaitu aspek seni pada 

susunan dan bentuk penulisan karya tulis. Hal ini mencakup antara lain, 

format, hiasan, komposisi warna dan susunan atau tata letak huruf indah 

yang secara keseluruhan menampilkan wujud yang khas; 

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

c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu 

pengetahuan. Yang dimaksud alat peraga adalah ciptaan yang berbentuk 2 

atau 3 dimensi yang berkaitan dengan geografi, topografi, arsitektur, 

biologi atau ilmu pengetahuan lain; 

d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks, yang diartikan sebagai satu 

kesatuan karya cipta yang bersifat utuh; 

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

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

kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase. Yang dimaksud dengan 

“gambar” antara lain, motif, diagram, sketsa, logo, unsur-unsur warna dan 

bentuk huruf indah. Sedangkan yang dimaksud dengan “kolase” adalah 
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komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan, misalnya kain, kertas, 

atau kayu yang ditempelkan pada permukaan sketsa atau media karya; 

g. Karya seni terapan adalah karya seni rupa yang dibuat dengan 

menerapkan seni pada suatu poduk sehingga memiliki kesan estetis dalam 

memenuhi kebutuhan praktis, antara lain penggunaan gambar, motif atau 

ornamen pada suatu produk; 

h. Karya arsitektur antara lain wujud fisik bangunan, penataan letak 

bangunan, gambar rancangan bangunan, gambar teknis bangunan dan 

model atau maket bangunan; 

i. Peta adalah suatu gambaran dari unsur alam dan/atau buatan manusia 

yang berada diatas ataupun dibawah permukaan bumi yang digambarkan 

pada suatu bidang datar dengan skala tertentu, baik melalui media digital 

maupun non digital; 

j. Karya seni batik atau seni modif lain. Yang dimaksud dengan “karya seni 

batik” adalah motif batik kontemporer yang bersifat inovatif, masa kini , 

dan bukan tradisional. Karya tersebut dilindungi karena mempunyai nilai 

seni, baik dalam kaitannya dengan gambar, corak, maupun komposisi 

warna. Sedangkan yang dimaksud dengan “seni modif lain” adalah motif 

yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat di berbagai 

daerah, seperti seni songket, motif tenun ikat, motif tapis, motif ulos, dan 

seni motif lain yang bersifat kontenporer, inovatif dan terus 

dikembangkan; 

k. Karya fotografi meliputi semua foto yang dihasilkan dengan 

menggunakan kamera; 
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l. Potret; 

m. Karya sinematografi adalah ciptaan yang berupa gambar bergerak antara 

lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat 

dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam 

pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain 

yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, 

televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh 

bentuk audiovisual; 

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; 

r. Permainan video; dan 

s. Program komputer.  

 

Adapun yang tidak dapat didaftarkan sebagai ciptaan yaitu: 

a) Ciptaan diluar ilmu pengetahuan, seni dan sastra; 

b) Ciptaan yang tidak orisinil; 

c) Ciptaan yang tidak diwujudkan dalam bentuk yang nyata; 

d) Ciptaan yang sudah merupakan milik umum; 
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5) Perlindungan Hak Cipta Sebagai Hak Milik 

Melihat hak cipta itu merupakan hak kekayaan yang bersifat immateriil dan 

merupakan hak kebendaan, pada bagian ini akan diuraikan bagaimana 

undang-undang memberikan pelindungan terhadap si pemilik atau si 

pemegang hak. Salah satu sifat atau asas yang melekat pada hak kebendaan 

adalah, asas lain droit de suite, asas hak mengikuti hak bendanya. Hak untuk 

menuntut akan mengikuti benda tersebut secara terus-menerus di tangan 

siapapun benda itu berada.  

 

Jika kita cermati perlindungan Hak Cipta sebagai hak kebendaan yang 

immateriil maka kita akan teringat kepada hak milik. Hak milik ini menjamin 

kepada pemilik untuk menikmati dengan bebas dan boleh pula melakukan 

tindakan hukum dengan bebas terhadap miliknya itu. Objek hak milik itu 

dapat berupa hak cipta sebagai hak kekayaan immateriil. Terhadap hak cipta, 

si pencipta, atau si pemegang hak dapat mengalihkan untuk seluruhnya atau 

sebagian hak cipta itu kepada orang lain, dengan jalan pewarisan, hibah, atau 

wasiat atau dengan cara lain. 

 

Hal ini membuktikan bahwa Hak Cipta itu merupakan hak yang dapat 

dimiliki, dapat menjadi objek pemilikan atau hak milik dan oleh karenanya 

terhadap hak cipta itu berlaku syarat-syarat pemilikan, baik mengenai cara 

penggunaannya maupun cara pengalihan haknya. Kesemua itu undang-

undang akan memberikan perlindungan sesuai dengan sifat hak tersebut. 

Dapat pula dipahami, bahwa perlindungan yang diberikan oleh undang-

undang terhadap hak cipta adalah untuk menstimulir atau merangsang 
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aktivitas para pencipta agar terus mencipta dan lebih kreatif. Lahirnya ciptaan 

baru atau ciptaan yang sudah ada sebelumnya harus didukung dan dilindungi 

oleh hukum. Wujud perlindungan itu dikukuhkan dalam undang-undang 

dengan menempatkan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hak cipta 

dengan cara melawan hukum. 

 

Undang-Undang Hak Cipta Indonesia menempatkan tindak pidana hak cipta 

itu sebagai delik biasa yang dimaksudkan untuk menjamin perlindungan yang 

lebih baik dari sebelumnya, dimana sebelumnya  tindak pidana hak cipta 

dikategorikan sebagai delik aduan. Perubahan sifat delik ini adalah 

merupakan kesepakatan masyarakat yang menyebabkan suatu pelanggaran 

bisa diperkarakan di pengadilan secara cepat dan tidak perlu menunggu 

pengaduan terlebih dahulu dari pemegang hak cipta.
22

 

 

Dengan argumentasi bahwa Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang 

dimiliki pencipta, menurut hemat penulis penempatan tindak pidana hak cipta 

sebagai delik biasa dinilai cukup tepat. Jika selama ini pemerintah menarik 

pajak dari barang bajakan lebih jauh masyarakat konsumen tidak terlalu 

dirugikan dengan adanya pembajakan tersebut, apalagi tidak dapat dipastikan 

bahwa kualitas barang bajakan selalu lebih buruk daripada barang yang 

diproduksi secara legal, maka dengan penempatan tindak pidana hak cipta 

sebagai delik biasa membuat para produsen sudah harus lebih berhati-hati. 

Oleh karena itu, negara sebagai pemungut pajak harus memberikan 

perlindungan terhadap pemilik yang legal. 

                                                           
22

 Dalam berbagai UU bidang perlindungan HAKI Indonesia, hanya hak cipta yang masih 

mmpertahankan tindak pidananya sebagai delik biasa, selebihnya meupakan delik aduan. 
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Untuk melihat benar tidaknya anggapan ini dapat kita buktikan bahwa ada 

beberapa karya buku milik pencipta Warga Negara Indonesia yang dibajak di 

Malaysia, ternyata baik kualitas kertas maupun penjilidannya lebih baik dari 

yang diproduksi penerbit dengan izin si pencipta dan harganya dijual jauh 

lebih murah.
23

 

 

Hal ini tentu secara ekonomi memberikan keuntungan bagi masyarakat luas. 

Hana saa keadaan ini tidak dibenarkan hukum, sebab ada pihak lain yang 

dirugikan yakni pencipta dan penerbit. Pembajakan tetap merupakan tindakan 

kurang baik, tindakan tidak terpuji, bertentangan dengan prinsip moralitas, 

apalagi dilakukan dengan unsur kesengajaann untuk memperoleh keuntungan 

dengan mengabaikan jerih payah orang lain.  

 

Dalam peristiwa ini, pada dasarnya yang dirugikan adalah pencipta atau si 

pemegang hak, sedangkan masyarakat konsumen merasa lebih beruntung. 

Karena dapat membeli dengan harga murah. Seyogyanya lewat delik biasa si 

pemegang Hak Cipta dapat lebih terjamin haknya, sebab tanpa diperkarakan 

terlebih dahulu atau tanpa pengaduan dari si pemegang hak, pihak kepolisian 

atau penyidik lainnya dapat menindak si pembajak. Sama seperti kejahatan 

lain, peristiwa pembajakan juga merupakan masalah yang sulit dihapuskan 

atau terhapus begitu saja. Hal ini memang masih memerlukan pengkajian 

yang lebih jauh, sebab ini tidak hanya menyangkut mentalitas manusia 

Indonesia secara keseluruhan.  

 

 

                                                           
23

 Karya cipta yang dimaksud adalah Tafsir Al-Azhar karya Hamka, Ulama Besar yang 

dimiliki Indonesia. 
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6) Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Keterangan : 

Penjelasan terhadap bagan kerangka pikir diatas ialah dalam pembuatan 

undang-undang mengenai hak cipta terdapat juga perubahan dalam undang-

undang tersebut, sesuai dengan perkembangan zaman.Hak cipta merupakan 

salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup 

objek dilindungi paling luas. Hal itu karena Hak Cipta mencangkup ilmu 

pengetahuan, seni dan sastra (art and literary) yang  mencangkup pula 

program komputer. Adapun perubahan Hak Cipta tersebut dilandaskan oleh 

tiga Landasan yaitu: 

1. Landasan Filosofi; 

2. Landasan Sosiologis; 

3. Landsan Yuridis. 

UU No. 6 tahun 1982 

UU No. 7 tahun 1987 

UU No. 12 tahun 1997 

UU No. 19 tahun 2002 

UU No. 28 tahun 2014 

Auteurswet 1912 

Landasan Perkembangan  

UU HC : 

- Landasan Filosofis 

-  

- Landasan Sosiologis 

-  

- Landasan Yuridis 

Perubahan 

Perlindungan 

Hukum 

terhadap  

Hak Cipta 



30 
 

 
 

Dengan perubahan tersebut, maka pengaturan pada disetiap Undang-Undang 

Hak Cipta tersebut juga berubah, seperti adanya penyempurnaan terhadap 

perlindungan hukum Hak Cipta tersebut. 



 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

Metode penelitian adalah tata cara yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti 

dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan 

investigasi terhadap data yang telah didapatkan tersebut. Penelitian sangat 

diperlukan untuk memperoleh data akurat sehingga menjawab permasalahan 

sesuai dengan fakta dan data yang ada. 

 

A. Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan sejarah hukum. Sejarah 

hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari perkembangan 

dan asal-usul dari sistem hukum dalam masyarakat tertentu. Hukum akan selalu 

berkembang, dengan demikian ada pertautan antara hukum masa lalu, masa kini, 

dan mendatang.
24

 Di karenakan penelitian ini mengidentifikasi undang-undang, 

serta literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Dalam hal 

mengkaji perubahan hukum tersebut. Sejarah hukum merupakan bagian dari 

penyelenggaraan sejarah secara integral dengan memfokuskan perhatian pada 

gejala-gejala hukum dimana penulisan sejarah secara integral pula 

mempergunakan hasil-hasil sejarah hukum dan sekaligus meredam efek samping 

yang merasa yang terpaksa ikut muncul ke permukaan sebagai akibat peletakan 

                                                           
24

 Wahyu Sasongko. 2013. Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Lampung: Universita Lampung. 

Halaman 63. 
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tekanan pada gejala-gejala hukum. Namun tujuan akhir sejarah hukum, yakni 

menunjang dan bermuara di dalam penulisan sejarah secara integral tidak boleh 

melenyapkan tujuan parsiil yang spesifik dan perlu ada dari disiplin ini (dari 

permukaan), yakni penemuan dalil-dalil dan kecenderungan-kecenderungan 

perkembangan hukum.
25

 

 

B. Jenis dan Tipe Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif. Penelitian ini dilakukan dengan 

mengkaji isi dari Undang-Undang tentang Hak Cipta dari Auteurswet 1912 sampai 

dengan UU No 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Tipe penelitian hukumnya adalah 

tipe penelitian hukum deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan 

dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan 

hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai 

gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam 

masyarakat.  

 

C. Data dan Sumber Data 

Dikarenakan penelitian ini termasuk penelitian historis maka data yang diperlukan 

adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi 

kepustakaan terhadap bahan hukum yang terdiri dari: 

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat berupa:  

1) Auteurswet 1912 

2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta 

                                                           
25

 John Gilissen & Frits Gorle. 2009. Sejarah Hukum (suatu pengantar).Bandung: Refika 

Aditama. Hlm 12.  Terjemahan dari Historiche Inleiding tot het Recht, Kluwer 

Rechtswetenschappen-Anwerpent, Belgium, 1991. 
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3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang perubahan Undang-

Undang Nomor 6  tahun 1982 

4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang perubahan Undang-

Undang Nomor 7 tahun 1987 

5) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 

6) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2002 

7) WIPO 

8) Naskah Akademik 

a. Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku literatur, artikel yang 

berhubungan dengan Hak Cipta, serta penelusuran internet. 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengolahan data diperoleh melalui tahapan-tahapan sebagai berikut 

ini:Studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh data sekunder melalui 

kegiatan studi kepustakaan dengan cara, membaca, dan menelaah, serta mencatat 

dan megutip buku-buku dan beberapa ketentuan serta literatur yang berhubungan 

dengan pokok permasalahan yang akan dibahas. 

 

E. Metode Pegolahan Data 

Metode pengolahan data diperoleh melalui tahapan-tahapan berikut ini: 

1. Pemeriksaan Data  

Pengecekan terhadap studi pustaka apakah data tersebut sudah dianggap 

lengkap, relevan, jelas, serta tidak ada kesalahan. 
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2. Penandaan Data 

Penandaan data dilakukan dengan tujuan mendapatkan data yang sempurna 

dan memudahkan rekontruksi analisis data. 

3. Penyusunan/Sistematis Data  

Kegiatan menyusun data yang sudah diedit dan diberi tanda dalam bentuk 

pengelompokan data menurut klasifikasinya. 

 

F. Analisis Data 

Analisis yang dipergunakan yaitu analisis kualitatif, yaitu menghasilkan data dari 

sumber hukum serta sumber pustaka. Yang dilakukan dengan menafsirkan data 

yang diperoleh penelitian. Yang disajikan dengan cara sederhana dan sistematis. 

 

Analisis secara kualitatif juga menguraikan data secara bermutu dalam bentuk 

kalimat yang teratur, runtun, logis, dan efektif. Sehingga mempermudah dalam 

pemahaman isi analisis. Kemudian dapat ditarik kesimpulan dalam menjawab 

permasalahan yang dibahas.  



 

V. PENUTUP 

 

 

 

A. Kesimpulan 

1. Landasan Perubahan Peraturan Perundang-Undangan yang mempengaruhi 

perkembangan hak cipta mulai dari Auteurswet 1912 hingga Undang-Undang 

Nomor 28 tahun 2014 yaitu, Peraturan perundang-undangan dapat dikatakan 

baik dan sah apabila didasarkan pada tiga landasan yaitu: , landasan filosofis, 

landasan sosiologis dan landasan yuridis. Dari tiga landasan tersebut dapat 

dijabarkan faktor penyebab dari perkembangan Undang-Undang Hak Cipta 

terdiri dari beberapa hal,  mulai dari tidak sesuai lagi dengan kebutuhan 

hukum di Indonesia, maraknya pelanggaran Hak Cipta, ditandatanganinya 

Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan (General Agreement on 

Tariff and Trade/GATT) dan Aspek-Askpek Dagang Hak Atas Kekayaan 

Intelektual (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property 

Rights/TRIPs), selain dari dua perjanjian tersebut Indonesia juga telah 

meratifikasi Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra 

(Berne Convention for the Protection of Artistc and Literary Works), dan yang 

terakhir perkembangan teknologi yang cukup pesat 

2. Dalam perkembangannya Undang-Undang Hak Cipta, perlindungan terhadap 

suatu ciptaan yang mengandung hak ekonomi dan hak moral mengalami 

penyempurnaan dan penambahan. Ketentuan-ketentuan yang meliputi 
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perpanjangan jangka waktu perlindungan, pengakuan terhadap ciptaan asing, 

pemberatan sanksi pidana, dan pengecualian terhadap suatu ciptaan. Selain itu, 

seiring berjalannya waktu dan kemajuan zaman, ruang lingkup terhadap suatu 

ciptaan yang mengandung hak moral dan hak ekonomi juga pun diperluas 

khususnya tentang teknologi yang berbasis komputer. 

 

B. Saran. 

Hendaknya pemerintah beserta anggota Dewan Perwakilan Rakyat  dalam 

pembentukan Undang-Undang maupun perubahannya harus didasarkan kepada 

kebutuhan masyarakat Indonesia bukan masyarakat Asing. Karena hal tersebut 

akan berdampak kepada respon masyarakat terhadap Undang-Undang. 
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