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ABSTRAK 
 

 

PERLINDUNGAN KARYA CIPTA FOTOGRAFI BERKENAAN DENGAN 

SENGKETA PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN FOTO DIRI TANPA IZIN 

 
 

Oleh 
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Fotografi merupakan salah satu karya seni yang berasal dari dari daya fikir atau 

ide dari manusia dari apa yang dilihat dan direalisasikan atau didokumentasikan 

melalui media kamera menjadi sebuah karya cipta, oleh karena itu fotografi 

dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. 

Sedangkan potret adalah gambar dari wajah  orang yang digambarkan, baik 

bersama bagian tubuh lainnya ataupun tidak, yang diciptakan dengan cara dan alat 

apa pun,  diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 23 UUHC. Penelitian ini 

mengkaji tentang kaitan antara potret seseorang dengan karya fotografi. Adapun 

yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, (a) ketentuan dalam 

UUHC hanya mengatur dan menjelaskan tentang potret sedangkan cakupan 

ciptaan yang dilindungi adalah fotografi, (b) bagaimana penyelesaian sengketa 

dalam pengambilan foto diri tanpa izin, (c) pengaturan dalam UUHC tentang 

pemanfaatan foto diri baik melalui izin maupun tanpa izin orang yang dipotret. 

 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum 

normatif, pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 

peraturan perundang-undangan (statute approach), dengan tipe penelitian 

deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan 

hukum primer, dan bahan hukum sekunder, serta pengumpulan data menggunakan 

studi kepustakaan dan studi kasus. Pengolahan data dilakukan dengan cara 

pemeriksaan data, penandaan data, rekonstruksi data, dan sistematisasi data. 

 

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa UUHC lebih menjelaskan 

secara spesifik tentang  pengaturan potret daripada hak cipta fotografi,  karena hak 

cipta atas potret termasuk kedalam personal rights. Dalam personal rights yang 

mengacu kepada dua unsur, yaitu hak ekonomi dan hak privasi. Selanjutnya 

dalam penyelesaian kasus sengketa pengambilan foto diri tanpa izin dari kedua 

kasus yaitu, menggunakan jalur pengadilan (litigasi) karena bukan hanya 

merugikan personal namun juga telah melanggar ketertiban umum serta 

mengandung unsur asusila, dan dalam pemanfaatan foto diri berdasarkan 

ketentuan UUHC pemegang hak cipta terhadap orang yang diambil foto dirinya 

hanya sebatas meminta izin untuk mengumumkan, memperbanyak, dan 

memamerkan hasil karya ciptanya. Apabila pemegang hak cipta mengumumkan, 
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memperbanyak, memamerkan hasil ciptaannya tanpa melalui izin terlebih dahulu 

hal itu dianggap sebagai pelanggaran berdasarkan ketentuan UUHC. 
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