
 
 

 

 

 

 

 

 

II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

  

A. Perlindungan Hukum di Indonesia  

Undang- Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa Indonesia 

adalah negara hukum. Ini berarti bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan 

atas hukum. Dengan sendirinya perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta 

menjadi konsekuensi dalam negara hukum. Negara wajib menjamin hak-hak 

hukum warga negaranya. Perlindungan hukum merupakan pengakuan terhadap 

harkat dan martabat warga negaranya sebagai manusia.  

Beberapa pengertian tentang perlindungan hukum menurut para ahli yaitu 

perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia 

(HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada 

masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
13

 

Pendapat lain mengatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai 

tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum 

yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan 

tindakan pemerintah berikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan 
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diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan 

terjadinya sengketa, termasuk penangananya di lembaga peradilan.
14

 

Prinsip Perlindungan Hukum 

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan 

bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak 

asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang 

pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada 

pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.  

Aspek dominan dalam konsep barat tertang hak asasi manusia menekankan 

eksistensi hak dan kebebasan yang melekat pada kodrat manusia dan statusnya 

sebagai individu, hak tersebut berada di atas negara dan di atas semua organisasi 

politik dan bersifat mutlak sehingga tidak dapat diganggu gugat. Karena konsep 

ini, maka sering kali dilontarkan kritik bahwa konsep Barat tentang hak-hak asasi 

manusia adalah konsep yang individualistik. Kemudian dengan masuknya hak-

hak sosial dan hak-hak ekonomi serta hak kultural, terdapat kecenderungan mulai 

melunturnya sifat indivudualistik dari konsep Barat. 

Dalam merumuskan prinsi-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya 

adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan 

hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep Rechtstaat dan ”Rule 

of The Law”. Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir 

dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah 

prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang 
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bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak 

pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan 

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, 

lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak 

asasi menusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban 

masyarakat dan pemerintah. 

Sarana Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek 

hukumnya melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan 

pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dibedakan menjadi dua 

macam yaitu:
15

 

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif 

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan 

untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan 

pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah 

terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi 

tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan 

adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat 

hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di indonesia 

belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif. 

 

 

                                                           
15

 Muchsin, Perlindungan dan kepastian hukum bagi investor di Indonesia, (Surakarta, Magister 

Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2003). Hlm. 14 



14 

 

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif 

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. 

Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan 

Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip 

perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari 

konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia 

karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan 

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-

pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua 

yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip 

negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak 

asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia 

mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum. 

 

B. Pengertian Hak Cipta, Pencipta, dan Pemegang Hak Cipta   

Hak cipta terdiri dari dua kata hak dan cipta, kata “hak” yang sering dikaitkan 

dengan kewajiban adalah kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu yang 

sifatnya bebas untuk digunakan atau tidak. Dan kata “cipta” tertuju kepada hasil 

kreasi manusia dengan menggunakan sumber daya yang ada padanya berupa 

pikiran, perasaan, pengetahuan, dan pengalaman. Oleh karenanya, hak cipta 

berkaitan dengan intelektualitas manusia itu sendiri berupa hasil kerja otak.
16
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Pengertian Hak Cipta yaitu hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau 

penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi 

izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan 

perundang- undangan yang berlaku.
17

 Selanjutnya, tentang Hak Cipta menegaskan 

hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan dan 

memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan 

dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan- pembatasan menurut peraturan 

perundang- undangan.
18

 

Hak adalah kewenangan atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang telah 

ditentukan oleh undang- undang atau aturan atau kekuasaan yang benar atas 

sesuatu atau untuk menuntut sesuatu.
19

 Sebagai hak eksklusif (eksklusive rights), 

hak cipta mengandung dua esensi hak, yaitu: hak ekonomi (economic rights) dan 

hak moral (moral rights). Kandungan hak ekonomi meliputi hak untuk 

mengumumkan dan hak untuk memperbanyak ciptaan, serta mengambil manfaat 

ekonomi dari ciptaan tersebut. Adapun hak moral meliputi hak pencipta untuk 

dicantumkan namanya dalam ciptaan dan hak pencipta untuk melarang orang lain 

untuk mengubah ciptaannya, termasuk judul atau anak judul ciptaan. Keduanya 

lazim disebut sebagai right of paternity dan right integrity.  

Ketentuan Pasal 1 Ayat (1) maupun Pasal 2 Ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 

tentang Hak Cipta tidak menyatakan secara tegas rumusan mengenai elemen hak 

moral yang sangat fundamental, termasuk dalam rumusan penjelasannya. Bagian 
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Ketujuh Bab II UU No. 19 Tahun 2002, diatur ketentuan mengenai hak moral 

dalam aturan normatif yang bersifat teknis, yaitu pada Pasal 24, 25, serta 55.  

Pasal 24 UU No. 19 Tahun 2002 di dalamnya mengatur tiga esensi hak yang 

meliputi: hak pencipta untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan, hak melarang 

melakukan perubahan dan hak pencipta untuk mengubah ciptaannya sesuai 

dengan kepatutan dalam masyarakat.  

Khusus mengenai muatan hak ekonomi, secara definitif ditegaskan dalam Pasal 1 

Ayat 5 dan , masing- masing mengenai pengumuman dan perbanyakan yang 

selengkapnya tertulis, pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, 

penjualan, pengedaran, penyebaran suatu ciptaan, dengan menggunakan alat 

apapun termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga 

suatu ciptaan dapat dibaca, di dengar, atau dilihat orang lain. Kemudian, 

perbanyakan adalah penambahan jumlah suatu ciptaan, baik secara keseluruhan 

maupun bagian yang sangat substansial, dengan menggunakan bahan- bahan yang 

sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau 

temporer. 

Pengetian kedua hak tersebut dapat disimulasikan dengan contoh eksploitasi 

ciptaan film. Terhadap ciptaan film pencipta memiliki hak untuk memperbanyak 

atau menggandakan film dalam bentuk penyiaran atau memberi izin perusahaan 

untuk itu kepada perusahaan penyiaran. Kegiatan seperti itu merupakan 

eksploitasi mechanical right, sedangkan eksploitasi performing rights meliputi 

penggunaan atau penyiaran film untuk kegiatan yang bersifat komersial oleh para 

pengguna misalnya di bioskop atau stasiun televisi yang menjadikan film tersebut 
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sebagai nilai tambah dan menaikan peminat penonton untuk menggunakan saluran 

televisi tersebut dan perusahaan mengundang pengusaha untuk  memasang iklan 

pada televisi tersebut. Berbeda Hlm.nya bila penggunaan film tidak bersifat 

komersial.
20

  

Melalui simulasi eksploitasi hak cipta seperti itu, tergambar bahwa sesungguhnya 

hak cipta adalah instrumen hukum yang sangat dibutuhkan untuk melindungi 

kegiatan eksploitasi atau pemanfaatan ciptaan dalam segala bentuk. 

Kesulitan utama memahami hak cipta pada dasarnya lebih banyak berpangkal 

pada kekusutan penggunaan kata “cipta” dan “ciptaan” yang selama ini menjadi 

ungkapan umum untuk menunjuk kegiatan manusia yang menghasilkan suatu 

karya. Selama ini apapun kegiatanny, secara serta merta akan dikatakan mencipta. 

Sedangkan hasilnya akan disebut sebagai ciptaan.
21

 Apapun bentuk dan 

karakteristiknya. Selama ini pula kata cipta lazim digunakan untuk untuk 

menunjuk kegiatan kreatif yang menghasilkan ciptaan. Upaya untuk mengenali 

hak cipta dapat diawali dengan mengenali objeknya. Yaitu segala bentuk ciptaan 

yang bermuatan ilmu pengetahuan, berbobot seni, dan bernuansa sastra. 

Singkatnya karya ilmu pengetahuan, seni dan sastra adalah lingkup objek yang 

menjadi wilayah perlindungan hak cipta. 

Karena luasnya ragam ciptaan, prinsip- prinsip dan norma pengaturan perlindung- 

an hak cipta sangat dipengaruhi oleh bentuk dan sifat berbagai ragam ciptaan itu. 
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Dengan kata lain, bentuk dan sifat masing- masing ciptaan akan menentukan ada 

tidaknya hak cipta tanpa mempertimbangkan kualitasnya.
22

 

Hak cipta (copyright) adalah salah satu dari hak-hak asasi manusia yang 

tercantum dalam Universal Declaration of Human Right (Deklarasi Umum Hak- 

hak Asasi Manusia) dan UN International Covenants (Perjanjian Internasional 

PBB) dan juga hak hukum yang sangat penting yang melindungi karya budaya. 

Karya budaya adalah apa saja yang dihasilkan seseorang yang memperkaya alam 

pikiran dan perasaan manusia. Karya budaya tidak mencakup Hlm.-Hlm. yang 

secara langsung menyumbang pada gaya hidup sehingga kehidupan atau 

pekerjaan lebih nyaman, seperti, misalnya, mesin atau teknologi. Mesin dan 

teknologi tidak termasuk karya budaya karena sebagian besar berkaitan dengan 

pengembangan peradaban di bidang teknologi dan karena itu hak-hak hukum yang 

melindunginya terpisah dari hak cipta.
23

 

Konsepsi pengaturan hak cipta juga menempatkan hak cipta sebagai objek 

kebendaan yang dapat beralih dan dialihkan karena hibah, warisan, wasiat atau 

sebab- sebab yang dibenarkan oleh undang- undang.24  

Pencipta dan pemegang hak cipta pencipta adalah seseorang atau beberapa orang 

secara bersama-sama yang atas inspirasinya atau idenya melahirkan suatu ciptaan 

berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau 

keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi sesuai 
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dengan penjelasan dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. 

Dapat disimpulkan bahwa pencipta adalah orang perorangan. Akan tetapi dalam 

hal suatu ciptaan tidak disebutkan penciptanya, badan hukum bisa dianggap 

sebagai penciptanya. 

Untuk menentukan siapakah pencipta dari suatu ciptaan, Undang-Undang Hak 

Cipta menyebutkan bahwa orang yang dianggap sebagai pencipta, kecuali terbukti 

sebaliknya adalah orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan pada 

direktorat jendral, atau orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau 

diumumkan sebagai pencipta suatu ciptaan.  

Jika suatu ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan atau dua 

orang atau lebih (contoh: film terdiri dari penata musik, sutrada, aktor, pengarang 

cerita dan lain-lain yang masing-masing unsur diciptakan oleh orang yang 

berbeda), yang dianggap sebagai pencipta ialah orang yang memimpin serta 

mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu, atau dalam hal tidakada orang 

tersebut, yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang menghimpunnya 

dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya itu. 

Orang yang merancang ciptaan dan yang mewujudkan ciptaan berbeda. Jika suatu 

yang dirancang oleh seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di 

bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, penciptanya adalah 

orang yang merancang ciptaan tersebut. 

Mengenai ciptaan dalam hubungan dinas dan dalam hubungan kerja berdasarkan 

pesanan. Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam 

lingkungan pekerjaannya, maka pemegang hak cipta adalah pihak yang untuk dan 
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dalam dinasnya ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua 

belah pihak dengan tidak mengurangi hak pencipta apabila penggunaan ciptaan itu 

diperluas sampai keluar hubungan dinas. Hal demikian berlaku pula bagi ciptaan 

yang dibuat pihak lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan 

dinas. Jika suatu ciptaan dilakukan dalam hubungan kerja atau berdasarkan 

pesanan, pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai pencipta dan 

pemegang hak cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua belah pihak.  

Tentang pemegang Hak Cipta, dalam pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta 

telah menetapkan bahwa adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta atau pihak 

yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih 

lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut. Jika pemegang hak cipta bukan 

pencipta, hal itu terjadi karena adanya proses pengalihan hak cipta dari pencipta 

kepada pihak tertentu yang biasanya disertai dengan pemberian kompensasi 

(imbalan atau royalti) dari penerima hak cipta kepada pencipta.
25

 Akan tetapi 

perlu diingat, hak cipta yang dialihkan itu tidak seluruhnya, melainkan hanya hak 

ekonominya (hak mengeksploitasi ciptaan). Adapun hak moral (sebagai bagian 

dari integral dari hak cipta) tetap melekat pada pencipta. 

Hak cipta bersifat sebagai hak milik membawa konsekuensi bahwa pencipta 

mendapat perlindungan perlindungan atau proteksi hukum terhadap pemanfaatan 

hak cipta secara tidak sah atau tanpa izin pencipta. Pemanfaatan suatu ciptaan oleh 

pencipta tidak berlangsung abadi atau untuk selamanya. Kompromi yang terjadi 
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antara pendukung hak cipta dengan yang menolak hak cipta adalah bahwa hak 

cipta memiliki masa waktu yang terbatas.    

 

C. Hak-hak Yang Berkaitan Dengan Hak Cipta 

Apabila ditelusuri secara mendalam hak cipta ini dapat dibedakan menjadi dua 

jenis hak, yakni hak moral (moral rights) dan hak ekonomi (economic rights). 

Hak moral adalah hak-hak yang melindungi kepentingan pribadi si pencipta. 

Konsep hak moral ini berasal dari sistem hukum kontinental, yaitu dari Prancis. 

Menurut konsep hukum kontinental hak pengarang (droit d’auteur, author rights) 

terbagi menjadi hak ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang bernilai 

ekonomi seperti uang, dan hak moral yang menyangkut perlindungan atas reputasi 

si pencipta. 

Untuk hak ekonomi diartikan sebagai hak yang dipunyai oleh si pencipta untuk   

mendapatkan   manfaat   ekonomi.   Menurut   Djumhana   hak   ekonomi 

umumnya di setiap negara meliputi jenis hak.
26

 

 

a. Hak Reproduksi atau Penggandaan 

Hak pencipta untuk menggandakan ciptaannya, ini merupakan penjabaran dari 

hak ekonomi si pencipta. Bentuk penggandaan atau perbanyakan ini dapat 

dilakukan secara tradisional maupun melalui peralatan modern. Hak reproduksi 

ini juga mencakup perubahan bentuk ciptaan satu ke ciptaan lainnya,  misalnya 

rekaman  musik,  pertunjukan  drama,  juga  pembuatan duplikasi dalam rekaman 
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suara dan film. 

 

b. Hak Adaptasi 

Hak untuk mengadakan adaptasi, dapat berupa penerjemahan dari bahasa satu ke 

bahasa lain, aransemen musik, dramatisasi dari nondramatik, mengubah menjadi 

cerita fiksi dari karangan non fiksi, atau sebaliknya. Hak ini diatur baik dalam 

Konvensi Berne maupun Konvensi Universal (Universal Copyright Convention). 

 

c. Hak Distribusi 

Hak distribusi adalah hak yang dimiliki pencipta untuk menyebarkan kepada 

masyarakat setiap hasil ciptaannya. Penyebaran tersebut dapat berupa bentuk 

penjualan, penyewaan, atau bentuk lain yang maksudnya agar ciptaan tersebut 

dikenal oleh masyarakat. 

Dari hak distribusi itu dapat dimungkinkan timbul hak berupa foreign right, 

yaitu suatu hak yang dilindungi di luar negaranya. Misalnya satu karya cipta 

berupa buku, karena merupakan buku yang menarik, maka sangat digemari di 

negara lain, dengan demikian buku itu didistribusikan ke negara tersebut, 

sehingga mendapatkan perlindungan sebagai foreign right. 

 

d. Hak Penampilan atau Performance Right 

Hak  untuk penyajian  kuliah,  pidato,  khotbah, baik  melalui  visual  atau 

presentasi suara, juga menyangkut penyiaran film, dan rekaman suara pada media 

televisi, radio dan tempat lain yang menyajikan tampilan tersebut. Setiap  orang  

atau  badan  yang  menampilkan,  atau  mempertunjukkan sesuatu karya cipta, 
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harus meminta izin dari si pemilik hak performing tersebut. Keadaan ini terasa 

menyulitkan bagi orang yang akan meminta izin pertunjukan tersebut maka 

diadakan suatu lembaga yang mengurus hak pertunjukan itu yang dikenal 

sebagai Performing Right Society. 

 

e. Hak Penyiaran atau Broadcasting Right 

Hak untuk menyiarkan bentuknya berupa mentransmisikan suatu ciptaan oleh 

peralatan kabel. Hak penyiaran ini meliputi penyiaran ulang dan mentransmisikan 

ulang. Ketentuan hak ini telah diatur dalam Konvensi Berne, maupun Konvensi 

Universal, juga konvensi tersendiri misalnya Konvensi Roma 1961; dan Konvensi 

Brussel 1974 yang dikenal dengan Relating on the Distribution Programme 

carrying Signals transmitted by Satellite. Hanya saja di beberapa negara, hak 

penyiaran ini masih merupakan cakupan dari hak pertunjukan. 

 

f. Hak Program Kabel 

Hak ini hampir sama dengan hak penyiaran hanya saja mentransmisikan melalui 

kabel. Badan penyiaran televisi mempunyai suatu studio tertentu, dari sana 

disiarkan program-program melalui kabel kepada pesawat para pelanggan. Jadi 

siaran sudah pasti bersifat komersial. 

 

g. Droit de suite 

Droit de Suite adalah hak pencipta. Hak ini mulai diatur dalam Pasal 14 bis 

Konvensi Bern revisi Brussel 1948, yang kemudian ditambah lagi dengan Pasal 

14 hasil revisi Stockholm 1967. Ketentuan droit de suite ini menurut petunjuk dari 
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WIPO yang tercantum dalam buku Guide to the Berne Convention, merupakan 

hak tambahan. Hak ini bersifat kebendaan. Selanjutnya dalam Undang- Undang 

No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta diatur bahwa hak cipta adalah salah satu 

hak kebendaan bergerak yang tidak berwujud, karena perlindungan hak cipta tidak 

diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang 

khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai keaslian sebagai ciptaan 

yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu 

dapat dilihat, dibaca atau di dengar.
27

 

 

 

h. Hak Pinjam Masyarakat atau Public Lending Right 

Hak ini dimiliki oleh pencipta yang karyanya tersimpan di perpustakaan, yaitu dia 

berhak atas suatu pembayaran dari pihak tertentu karena karya yang diciptakannya 

sering dipinjam oleh masyarakat dari perpustakaan milik pemerintah tersebut. 

D. Tinjauan Tentang Sinematografi 

Dalam penjelasan Pasal 12 huruf (k) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 

tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa bahwa sinematografi merupakan media 

komunikasi massa gambar gerak (moving images) antara lain meliputi: film 

dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dalam pita seluloid, 

piringan video, pita video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan 

untuk dipertunjukkan di bioskop, di layar lebar atau ditayangkan di televisi atau di 

media lainnya. 

Kata sinematografi sendiri berasal dari Bahasa Inggris “cinematography” yang  

                                                           
27

 Sudjana, Hak Cipta Sebagai  Jaminan Kebendaan Bergerak Dikaitkan Dengan Pengembangan 

Objek Fidusia, (Bandung:  Mimbar Hukum Volume. 24 Fakultas Hukum UNPAD, 2012). Hlm. 2  
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asal  katanya  bersumber  dari  Bahasa  Latin  yaitu  “kinema”  yang  artinya 

gambar. Dalam pengertian umum Sinematografi adalah segala hal mengenai 

sinema (perfilman) baik dari estetika, bentuk, fungsi, makna, produksi, proses, 

maupun   penontonnya.   Dunia   sinematografi   dalam   hal   ini   menyangkut 

pemahaman estetik melalui paduan seni akting, fotografi, teknologi optik, 

komunikasi visual, industri perfilman, ide, cita-cita dan imajinasi yang sangat 

kompleks. Pemahaman estetika dalam seni (secara luas), bentuk pelaksanaannya 

merupakan apresiasi. Apresiasi seni merupakan proses sadar yang dilakukan 

penghayatan dalam menghadapi karya seni (termasuk film). Sinema (perfilman) 

merupakan sebuah proses kreatif, ada ekspresi/ide, ada simulasi peristiwa dan 

menimbulkan apresiasi. Sedangkan objek dalam film terdapat aspek material yang 

harus dipahami seperti medium celluloid, serat optik dalam compact disk (audio), 

video compact disc (audio dan visual), dll. Aspek formal berbentuk gambar, 

gambaran   ruang   dan   waktu   secara   virtual,   dan   film   dibuat   berdasarkan 

penyusunan skenario yang didasarkan atas ide kehidupan manusia secara virtual.
28

 

Di dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman disebutkan 

bahwa yang dimaksud dengan film adalah karya cipta seni dan budaya yang 

merupakan media komunikasi massa pandang-dengar yang dibuat berdasarkan 

asas sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita video, piringan video, 

dan/atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis, dan 

ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik, atau proses lainnya, dengan   

atau tanpa suara, yang dapat dipertunjukkan dan/ atau ditayangkan dengan sistem 

                                                           
28 Pengertian Sinematografi: http://dunia-sinematografi.blogspot.com , diunduh tanggal 13 

Mei 2014, 22.30 WIB. 
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proyeksi mekanik, elektronik, dan/atau lainnya.
29

 

Secara definitif singkatnya film adalah karya rekaman gambar bergerak yang dapat 

digandakan, hanya dengan mengcopy (menyalin) film tersebut. Dengan kata lain 

tidak merekam ulang film itu sebagai film baru (not by refilming it’s a fresh).
30

 

Pengertian yang ditawarkan oleh cornish dan Ilewelyn tersebut serupa dengan 

definisi film dalam UU Perfilman No. 8 Tahun 1992 yang telah dicabut dan diganti 

dengan UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.  

Film dan sinematografi merupakan jenis- jenis karya seni yang dilindungi. 
31

 

Sebagai karya seni yang lahir dari proses kerja kolektif,  film merupakan karya 

estetika bernilai budaya dan berdimensi Hak Asasi Manusia. Karya film sejak 

diproduksi hingga penayangannya di berbagai media,memiliki implikasi luas dalam 

kehidupan masyarakat, termasuk dalam ikatan kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Karya cipta film dan sinematografi dapat berupa film layar lebar, film televisi, 

video, dokumenter dan iklan promosi. Sebagian besar karya cipta seperti itu dibuat 

dalam hubungan kerja atau atas dasar pesanan.  

Dari segi sejarah, film masuk dan diterima masyarakat pada zaman penjajahan 

Belanda. Hal itu ditandai dengan berdirinya gedung bioskop pertama Tahun 1900 

dan pada awal 1910 telah membuat film dokumenter.
32

  Film cerita yang dibuat di 
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dalam negeri pada kisaran tahun 1926- 1949 sesungguhnya belum bisa disebut 

sebagai film Indonesia, alasannya karena tidak disadari kesadaran nasional. Semua 

film pada masa itu dibuat hanya untuk mencari uang dan hiburan sedangkan materi 

cerita diambil dari film barat maupun cina yang tidak merefleksikan pribadi bangsa 

Indonesia. Pembuatan film berbasis nasional baru diawali dengan karya Usmar 

Ismail berjudul Darah dan Doa/ Long March (1950). Sejarah film Indonesia 

dianggap baru dimulai dari film Usmar tersebut.
33

  

Indonesia memiliki UU Perfilman No. 8 Tahun 1992 yang menggantikan UU No. 1 

PNPS Tahun 1964 tentang pembinaan perfilman. Untuk menyesuaikan dengan 

perkembangan industri perfilman, undang- undang tersebut telah dicabut dan 

diganti dengan UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.salah satu pokok pikiran 

dalam regulasi perfilman yang masih relevan saat ini adalah peran film sebagai 

salah satu sarana pengembangan budaya bangsa, sehingga film perlu terus 

ditumbuhkan dan diperluas guna memajukan kebudayaan nasionalyang berbasis 

nilai- nilai luhur bangsa. Sejalan dengan pengembangan industri kreatif tersebut. 

Selain UU Perfilman, instrumen fasilitas tersebut meliputi UU Hak Cipta, Sebatas 

menyangkut perlindungan Hak Ekonomi dan Hak Moral.  

Dalam mewujudkan iklim yang sehat dan kondusif bagi perfilman Indonesia, 

pembinaan dan pengembangan perfilman dilakukan terhadap berbagai kegiatan 

industri perfilman secara menyeluruh, sejak tahap produksi sampai dengan tahap 

penayangan atau penggandaan dan peredarannya dalam bentuk cakram optik. 

Kesemuanya itu merupakan satu mata rantai kebijakan, agar kehidupan 
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pertumbuhan perfilman dapat tetap berjalan seiring dengan pandangan dan 

kebudayaan bangsa serta melindungi masyarakat dari dampak negatif suatu karya 

film. Pada intinya terdapa dua hal pokok yang terkait dengan kebijakan industri 

perfilman, yaitu industri perfilman dilihat dari aspek ekonomi dan usaha perfilman 

ditinjau dari aspek sosial budaya. 

Proses pembuatan film melibatkan banyak unsur dan pelaku. Mulai dari script dan 

skenario oleh penulis skenario, penyutradaraan, dan tata rias kostum hingga ilustrasi 

musik untuk menjadi sebuah karya cipta film yang utuh.  

Dengan memerhatikan banyaknya elemen dan pelaku yang terkait dengan pekerjaan 

pembuatan film, maka tidak mudah dalam hal menentukan siapa yang dimaksud 

sebagai pencipta karya film. Apakah novelis yang ceritanya diangkat ke dalam 

cerita film atau kameramen yang memvisualisasikan film atau sutradara yang 

mengatur aspek- aspek sinematografi film. Sejauh ini persoalan mengenai siapa 

yang dimaksud dengan pencipta karya film, masih belum memperoleh kejelasan, 

termasuk dalam UU Hak Cipta. Dari 5 (lima) pasal yang menjadi acuan dalam 

menentukan siapa yang dimaksud sebagai pencipta, yaitu pasal 5 sampai dengan 

pasal 9 UU No. 8 Tahun 1992 tentang Hak Cipta, ketentuan pasal 6 dan pasal 7 

menuntun kearah kemungkinan sutradara dan produser yang dianggap sebagai 

pencipta. 

Pelanggaran hak cipta atas ciptaan film atau karya sinematografi dapat terjadi dalam 

bentuk penggandaan atau penayangan karya tersebut tanpa izin. Kerugian yang 

diderita oleh pencipta atau pemilik hak cipta lebih berdimensi ekonomi, yaitu 

hilangnya kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari manfaat ekonomi 
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ciptaan. Ancaman pelanggaran dapat mengarah pada karya film secara utuh sebagai 

satu kesatuan, atau dapat dapat juga menyangkut sebagian dari elemen film seperti 

musiknya. Ilustrasi musik sebuah film seringkali memiliki lagu-lagu yang menjadi 

trend di masyarakat sehingga acap kali dibuat dan diperdagangkan tersendiri 

sebagai karya rekaman suara (soundtrack). Seiring dengan itu, potensi pelanggaran 

dapat mengancam Hak Moral pencipta. Bentuk pelanggarannya dapat mengancam 

hak moral film sebagai karya utuh atau bagian- bagian tersendiri dari film itu.  

Karya sinematografi dan film adalah salah satu jenis- jenis ciptaan yang dilindungi 

hak nya. Oleh karenanya harus diberikan perlindungan terhadap karya cipta film 

dan juga penciptanya serta pemegang hak cipta atas film tersebut sesuai dengan UU 

No. 8 Tahun 1992 tentang Hak cipta. 

E. Pelanggaran Hak Cipta 

Umumnya pelanggaran hak cipta didorong untuk mencari keuntungan finansial 

secara cepat dengan mengabaikan kepentingan para pencipta dan pemegang hak 

cipta. Perbuatan para pelaku jelas melanggar batasan hukum yang menentukan 

agar setiap orang dapat mematuhi, menghormati dan menghargai hak-hak orang 

lain dalam hubungan keperdataan termasuk penemuan baru sebagai ciptaan orang 

lain yang diakui sebagai hak milik oleh ketentuan hukum. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi warga masyarakat untuk melanggar HKI antara 

lain adalah:  

1) Pelanggaran HKI dilakukan untuk mengambil jalan pintas guna 

mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari pelanggaran 

tersebut.  
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2) Para pelanggar menganggap bahwa sanksi hukum yang dijatuhkan oleh 

pengadilan selama ini terlalu ringan bahkan tidak ada tindakan preventif 

maupun represif yang dilakukan oleh para penegak hukum. 

3) Sebagian warga masyarakat sebagai pencipta yang bangga apabila hasil 

karyanya ditiru oleh orang lain, namun hal ini sudah mulai hilang berkat 

adanya peningkatan kesadaran hukum terhadap HKI. 

4) Dengan melakukan pelanggaran, pajak atas produk hasil pelanggaran 

tersebut tidak perlu dibayar kepada pemerintah. 

5) Masyarakat tidak memperhatikan apakah barang yang dibeli tersebut asli 

atau palsu, yang terpenting bagi mereka adalah murah dan terjangkau 

dengan kemampuan ekonomi. 

Dampak dari kegiatan tindak pidana hak cipta tersebut telah sedemikian besarnya 

merugikan terhadap tatanan kehidupan bangsa di bidang ekonomi, hukum dan 

sosial budaya. Di bidang sosial budaya, misalnya dampak semakin maraknya 

pelanggaran hak cipta akan menimbulkan sikap dan pandangan bahwa 

pembajakan sudah merupakan hal yang biasa dalam kehidupan masyarakat dan 

tidak lagi merupakan tindakan melanggar undang-undang (wet delicten). 

Pelanggaran hak cipta selama ini lebih banyak terjadi pada negara-negara 

berkembang (developing countries) karena ia dapat memberikan keuntungan 

ekonomi yang tidak kecil artinya bagi para pelanggar (pembajak) dengan 

memanfaatkan kelemahan sistem pengawasan dan pemantauan tindak pidana hak 

cipta. upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran hak cipta selama 

ini belum mampu membuat jera para pembajak untuk tidak mengulangi 

perbuatannya, karena upaya penanggulangannya tidak optimal. 
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Bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta antara lain berupa pengambilan, pengutipan, 

perekaman, pertanyaan dan pengumuman sebagian atau seluruh ciptaan orang lain 

dengan cara apa pun tanpa izin pencipta/pemegang hak cipta, bertentangan dengan 

undang-undang atau melanggar perjanjian. Dilarang undang-undang artinya 

undang-undang hak cipta tidak memperkenankan perbuatan itu dilakukan oleh 

orang yang tidak berhak karena tiga hal yakni:  

1) merugikan pencipta/pemegang hak cipta, misalnya menggandakan  sebagian 

atau selurulnya ciptaan orang lain kemudian dijual/belikan kepada 

masyarakat luas. 

2) merugikan kepentingan negara, misalnya mengumumkan ciptaan yang 

bertentangan dengan kebijakan pemerintah di bidang pertahanan dan 

keamanan. 

3) bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.  

Melanggar perjanjian artinya memenuhi kewajiban tidak sesuai dengan isi 

kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak, misalnya dalam 

perjanjian penerbitan karya cipta disetujui untuk dicetak sebanyak 2.000 

eksemplar, tetapi yang dicetak/diedarkan di pasar adalah 4.000 eksemplar. 

Pembayaran royalti kepada pencipta didasarkan pada perjanjian penerbitan, yaitu 

2.000 eksemplar bukan 4.000 eksemplar. Ini sangat merugikan bagi pencipta. 

Pelanggaran hak cipta dapat dibedakan dua jenis, yakni: 

1) Mengutip sebagian ciptaan orang lain dan dimasukkan ke dalam ciptaan 

sendiri seolah-olah ciptaan sendiri atau mengakui ciptaan orang lain 

seolah-olah ciptaan sendiri. Perbuatan ini disebut plagiat atau penjiplakan 
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(plagiarism) yang dapat terjadi antara lain pada karya cipta berupa buku, 

lagu dan notasi lagu. 

2) Mengambil ciptaan orang lain untuk diperbanyak dan diumumkan 

sebagaimana yang aslinya tanpa mengubah bentuk isi, pencipta dan 

penerbit/perekam. Perbuatan ini disebut dengan pembajakan yang banyak 

dilakukan pada ciptaan berupa buku, rekaman audio/video seperti kaset 

lagu dan gambar, karena menyangkut masalah commercial scale.
34

 

Pembajakan terhadap karya orang lain seperti buku dan rekaman adalah salah satu 

bentuk dari tindak pidana hak cipta yang dilarang dalam undang-undang hak 

cipta. Pekerjaannya liar, tersembunyi dan tidak diketahui orang banyak apalagi 

oleh petugas penegak hukum dan pajak. Pekerjaan tersembunyi ini dilakukan 

untuk menghindarkan diri dari penangkapan pihak kepolisian. Para pembajak 

tidak akan mungkin menunaikan kewajiban hukum untuk membayar pajak kepada 

negara sebagaimana layaknya warga negara yang baik. Pembajakan merupakan 

salah satu dampak negatif dari kemajuan iptek di bidang grafika dan elektronika 

yang dimanfaatkan secara melawan hukum (illegal) oleh mereka yang ingin 

mencari keuntungan dengan jalan cepat dan mudah. 

Pasal 72 UU No. 19 Tahun 2002 menentukan pula bentuk perbuatan pelanggaran 

hak cipta sebagai delik undang-undang (wet delict) yang dibagi tiga kelompok, 

yakni: 
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1) Dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak suatu 

ciptaan atau memberi izin untuk itu. Termasuk perbuatan pelanggaran ini 

antara lain melanggar larangan untuk mengumumkan, memperbanyak atau 

memberi izin untuk itu setiap ciptaan yang bertentangan dengan kebijak-

sanaan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan negara, kesusilaan 

dan ketertiban umum; 

2) Dengan sengaja memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum 

suatu ciptaan atau barang-barang hasil pelanggaran hak cipta. Termasuk 

perbuatan pelanggaran ini antara lain penjualan buku dan vcd bajakan. 

3) Dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk 

kepentingan komersial suatu program komputer. 

Dari ketentuan Pasal 72 tersebut, ada dua golongan pelaku pelanggaran hak cipta 

yang dapat diancam dengan sanksi pidana. Pertama, pelaku utama adalah 

perseorangan maupun badan hukum yang dengan sengaja melanggar hak cipta 

atau melanggar larangan undang-undang. Termasuk pelaku utama ini adalah 

penerbit, pembajak, penjiplak dan pencetak. Kedua, pelaku pembantu adalah 

pihak-pihak yang menyiarkan, memamerkan atau menjual kepada umum setiap 

ciptaan yang diketahuinya melanggar hak cipta atau melanggar larangan undang-

undang hak cipta. Termasuk pelaku pembantu ini adalah penyiar, penyelenggara 

pameran, penjual dan pengedar yang menyewakan setiap ciptaan hasil 

kejahatan/pelanggaran hak cipta atau larangan yang diatur oleh undang-undang. 

Pelanggaran dilakukan dengan sengaja untuk niat meraih keuntungan sebesar-

besanya, baik secara pribadi, kelompok maupun badan usaha yang sangat 

merugikan bagi kepentingan para pencipta. 
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F. Media Internet 

Interconnected computer networks atau disebut internet bisa didefinisikan 

network komputer tiada batas yang menjadi penghubung pengguna komputer 

dengan pengguna komputer lainnya serta dapat berhubungan dengan komputer di 

sebuah wilayah ke wilayah di penjuru dunia, dimana di dalam jaringan tersebut 

mempunyai berbagai macam informasi serta fasilitas layanan internet browsing 

atau surfing. Istilah ini lebih dikenal dengan “online” di internet. 
35

 

Internet  merupakan sistem global jaringan komputer yang berhubungan 

menggunakan standar internet protocol suite (IP) untuk melayani miliaran 

pengguna di seluruh dunia. Ini adalah jaringan dari jaringan yang terdiri dari 

jutaan jaringan pribadi, umum, akademik, bisnis, dan jaringan pemerintah, dari 

lokal ke lingkup global, yang dihubungkan oleh sebuah kode array yang luas dari 

teknologi jaringan elektronik, nirkabel dan optik. Internet juga dapat didefinisikan 

sebagai interkoneksi seluruh dunia komputer dan jaringan komputer yang 

memfasilitasi sharing atau pertukaran informasi di antara pengguna. 

Elektronic mail (E-mail) fitur ini dipakai sebagai media berkirim surat dengan 

orang lain, tanpa ada batasan waktu, ruang bahkan birokrasi dunia maya yakni 

kegiatan mencari data atau informasi tertentu di internet Catting fasilitas ini 

digunakan untuk berkomunikasi secara langsung dengan orang lain di internet. 

Pada umumnya fasilitas ini sering digunakan untuk bercakap-cakap atau ngobrol 

di internet world wide web (www) dengan world wide web (www) ini kita bisa 

mengambil, memformat, dan menampilkan informasi (termasuk teks, audio, 

grafik serta video dengan menggunakan hypertext links). 
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Mailing list, fitur ini digunakan untuk dapat berdiskusi secara elektronik dengan 

menggunakan e-mail ke sesama pengguna e-mail. Mailing list ini digunakan 

untuk bertukar infomasi, pendapat dan lain sebagainya. Newsgroup digunakan 

untuk berkoferensi jarak jauh, sehingga kita bisa menyampaikan pendapat dan 

tanggapan dalam internet. Download merupakan proses mengambil file dari 

komputer lain melalui internet ke komputer di rumah. Upload merupakan proses 

meletakkan file dari komputer kita ke komputer lain melalui internet File transfer 

protocol (FTP) fungsi ini digunakan untuk melakukan pengambilan arsip atau file 

secara elektronik atau transfer file dari satu komputer ke komputer lain di 

internet.
36

 

Beberapa server di internet telah menyediakan file atau dokumen yang dapat 

untuk di gandakan oleh para penggunanya secara gratis. Telnet fasilitas ini 

digunakan untuk masuk ke system computer tertentu dan bekerja pada system 

komputer lain. Ghoper fungsi ini digunakan untuk menempatkan informasi yang 

di simpan pada internet servers dengan menggunakan hirarki dan pengguna bisa 

mengambil informasi tersebut secara mudah dan tentunya gratis.  

Jumlah pengguna Internet yang besar dan semakin berkembang, telah 

mewujudkan budaya Internet. Internet juga mempunyai pengaruh yang besar atas 

ilmu, dan pandangan dunia. Dengan hanya berpandukan mesin pencari seperti 

Google, pengguna di seluruh dunia mempunyai akses Internet yang mudah atas 

bermacam-macam informasi. Dibanding dengan buku dan perpustakaan, Internet 
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melambangkan penyebaran (decentralization) / pengetahuan (knowledge) 

informasi dan data secara ekstrem. 

Perkembangan Internet juga telah memengaruhi perkembangan ekonomi. 

Berbagai transaksi jual beli yang sebelumnya hanya bisa dilakukan dengan cara 

tatap muka (dan sebagian sangat kecil melalui pos atau telepon), kini sangat 

mudah dan sering dilakukan melalui Internet. Transaksi melalui Internet ini 

dikenal dengan nama e-commerce. 

Terdapat kebimbangan masyarakat tentang Internet yang berpuncak pada 

beberapa bahan kontroversi di dalamnya. Pelanggaran hak cipta, pornografi, 

pencurian identitas, dan pernyataan kebencian (hate speech), adalah biasa dan 

sulit dijaga. Hingga saat ini pemerintah telah menetapkan peraturan Undang-

Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk 

menjaga dan mengatur kegiatan yang ada di internet khususnya Indonesia. 

G. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak Cipta 

Karya Cipta sinematografi 

Undang-Undang No 19 

Tahun 2002 Tentang Hak  

Cipta 

Perlindungan hak cipta 

karya sinematografi 

Bentuk pelanggaran 

terhadap karya 

sinematografi melalui 

internet 

http://id.wikipedia.org/wiki/E-commerce
http://id.wikipedia.org/wiki/Pelanggaran_hak_cipta
http://id.wikipedia.org/wiki/Pornografi
http://id.wikipedia.org/wiki/Pencurian_identitas
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pernyataan_kebencian&action=edit&redlink=1
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Keterangan: 

Secara historis, bahwa setiap ciptaan yang lahir dari seorang pencipta adalah hasil 

karya pencipta yang menunjukan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, 

seni, dan sastra. Karya cipta sinematografi adalah berupa komunikasi gambar 

gerak (moving images) antara lain meliputi: film, dokumenter, film iklan, 

reportase film, atau film cerita yang dibuat dalam pita seluloid, piringan video, 

pita video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk 

dipertunjukan di bioskop, di layar lebar atau ditayangkan di televisi atau mdia 

lainnya.  

Hasil karya cipta sinematografi sesuai dengan pasal 12 Undang-Undang No 19 

Tahun 2002 adalah salah satu karya cipta yang dilindungi hak ciptanya oleh 

undang-undang. Pencipta dan/atau pemegang hak cipta atas karya sinemtografi 

tersebut memiliki hak eksklusif terhadap karya tersebut, sehingga dia berhak 

untuk mengajukan gugatan terhadap pihak yang tidak diberi izin oleh pencipta 

atau pemegang hak cipta untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan 

rekaman suara/gambar pertunjukan tersebut ke pengadilan niaga.  

Dengan lahirnya Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta maka 

peran serta undang-undang dan aparat penegak hukum untuk mengawasi dan turut 

serta melindungi karya cipta sinematografi dari berbagai macam pelanggaran yang 

terjadi melalui media apapun khususnya dalam penulisan ini melalui internet, 

yang dapat merugikan pencipta maupun pemegang Hak Cipta. 
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Oleh karena itu, penelitian ini akan mendeskripsikan berbagai macam bentuk 

pelanggaran sinematografi melalui inetrnet, dan bagaimana perlindungan yang 

diberikan oleh pemerintah kepada pencipta dan pemegang Hak Cipta karya 

sinematografi tersebut. 

 


