
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Film merupakan karya cipta seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media

komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan

dapat dipertunjukkan.1 Sebagai sebuah karya cipta, film merupakan bagian dari kekayaan

intelektual dan melekat hak pada diri pencipta. Hak tersebut dinamakan hak cipta. Film sebagai

karya seni merupakan objek hak cipta yang dilindungi oleh undang-undang maka pembuat film

selaku pemilik hak cipta atas karya film mempunyai hak eksklusif yaitu hak untuk memonopoli

atas karya ciptaanya dalam rangka melindungi karya ciptanya dari pihak lain seperti hak untuk

mengumumkan dan memperbanyak karya ciptannya atau memberikan izin kepada orang lain

untuk mendapat keuntungan secara ekonomis.2

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip

deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya hak eksklusif pada hak

cipta timbul secara otomatis terhitung sejak suatu ciptaan tersebut dilahirkan atau berwujud.

Suatu ciptaan dikatakan telah dilahirkan atau berwujud jika ciptaan tersebut telah dapat dilihat

secara kasatmata atau dapat didengar. Sejak saat itu pencipta atau pemegang hak telah memiliki

hak eksklusif atas ciptaanya tanpa memerlukan pendaftaran hak secara formal.3

1 Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2009 tentang Perfilman.
2Isnaini Yusran, Buku Pintar HAKI (Tanya Jawab Seputar Hak Kekayaan Intelektual), 2010, Ghalia

Indonesia, hlm. 9.
3Ras Elyta Ginting, Hukum Hak Cipta Indonesia (Analisis Teori dan Praktik), 2012, Citra Aditya Bakti,

Bandung. hlm. 64.



Hak yang melekat pada diri seorang pencipta adalah hak ekonomi dan hak moral. Hak

ekonomi dimiliki oleh seorang pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat

ekonomi atas suatu ciptaan, sedangkan hak moral merupakan hak yang melindungi kepentingan

pribadi pencipta, hak moral tidak dapat dipisahkan dari pencipta karena bersifat pribadi dan

kekal, artinya hak tersebut melekat4selama hidup pencipta bahkan hingga setelah meninggal

dunia.

Dalam proses mewujudkan ide cerita film ke dalam bentuk nyata, seorang produser harus

mengeluarkan modal untuk menunjang pembuatan suatu film. Modal yang dimaksud terdiri atas

sumber daya alam, sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dana. Maka dari

itu sudah seharusnya pemerintah memberikan perlindungan hukum sebagai bentuk apresiasi

pembuatan suatu ciptaan.

Pada saat suatu film telah dilakukan pengumuman dan mendapatkan apresiasi yang baik

dari penontonnya hal ini menjadi celah bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk

memanfaatkan popularitas film tersebut guna melakukan pelanggaran Hak Cipta untuk mencari

keuntungan pribadi. Cara yang dilakukan tidak lagi dilakukan dengan bentuk pembajakan ke

dalam bentuk kepingan VCD/DVD tetapi dengan menggunakan internet untuk memasukkan film

tersebut ke dalam situs penyedia layanan film streaming secara gratis.

Berkembangnya teknologi memberikan akses bagi orang tertentu untuk melakukan

pelanggaran hak cipta terhadap sebuah karya film untuk mencari keuntungan pribadi. Cara yang

dilakukan dengan menggunakan internet untuk memasukkan film tersebut ke dalam situs

penyedia jasa streaming film secara gratis bukanlah hal yang baru lagi. Seharusnya ketika

seseorang ingin memanfaatkan hak ekonomi suatu ciptaan dengan cara apapun harus

mendapatkan persetujuan dari pencipta atau pemegang hak cipta dengan membuat perjanjian

4Budi Santoso, Hak Kekayaan Intelektual, 2011, Pustaka Magister, Semarang, hlm. 98-100.



lisensi dan kemudian membayarkan sejumlah royalti sebagai bentuk kontraprestasi atas

diberikannya hak ekonomi seorang pencipta.

Namun, pada kenyataannya pemilik situs tersebut tidak melakukannya, yang dilakukan

adalah menduplikasi film tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk digital yang disebut

sebagai dokumen elektronik yang kemudian diunggah ke internet.

Streaming film gratis di internet dapat merugikan pemegang hak cipta film dikarenakan

pengguna (user) dapat mendownload film tanpa harus meminta ijin dan membayar sebagaimana

layaknya jika menonton film dibioskop. Aktivitas seperti ini menurunkan kreativitas dan

semangat cipta para insan film dan menghambat perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi

salah satu andalan indonesia yang saat ini cukup memegang peranan yang penting bagi

perekonomian negara dan telah menyumbang Rp 104,4 triliun atau rata-rata 4,75% terhadap

GNP (Gross National Product). Akibat dari maraknya kegiatan download/streaming film gratis

pemerintah telah menderita kerugian kurang lebih mencapai angka 4 (empat) triliun rupiah5

karena film yang beredar dan didownload melalui website film gratis tidak dikenai pajak. Selain

merugikan pemegang hak cipta dan pemerintah sebenarnya kegiatan seperti ini dapat merugikan

pelaku download film gratis sendiri.

Segala tindakan yang tidak baik dan melawan hukum tentunya membawa dampak yang

merugikan sama halnya dengan cybercrime. Penyalahgunaan fungsi internet dan dapat mengarah

pada tindakan kriminal. Dampak yang dapat dirasakan para pengguna internet yang menjadi

korban diantaranya:

a. Kerugian materil

b. Kerusakan Komponen Komputer

5https://arindrakaramoy.wordpress.com/2015/02/02/badan-ekonomi-kreatif-pemberantaspembajakan/
didownload tanggal 6 Juli 2018.



c. Pencemaran nama baik

d. Trauma psikis

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2008 atau UU ITE adalah undang-undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi

elektronik, atau teknologi informasi secara umum. Berikut ini adalah pasal-pasal dari UU ITE

yang mengatur terkait Hak Kekayaan Intelektual, diantaranya :

Pasal 25 Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya

intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak

Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 26 (1) Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan

setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus

dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan. (2) Setiap Orang yang dilanggar haknya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan

berdasarkan undang-undang ini.

Adapun penjelasan atas pasal tersebut adalah :

Pasal 25 Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun dan

didaftarkan sebagai karya intelektual, hak cipta, paten, merek, rahasia dagang, desain industri,

dan sejenisnya wajib dilindungi oleh undang-undang ini dengan memperhatikan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 26 Ayat (1) Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi

merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (privacy rights). Hak pribadi mengandung

pengertian sebagai berikut:



a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala

macam gangguan.

b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan

mematamatai.

c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi

dan data seseorang.

Streaming film gratis sudah jelas melanggar hak eksklusif yang dimiliki pencipta atau

pemegang hak cipta atas film tersebut yang menimbulkan kerugian ekonomi dan moral. Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengatur pemberian sanksi hukum

pidana bagi barangsiapa yang melakukan pelanggaran hak cipta yaitu dengan dijatuhi hukuman

pidana penjara maksimal 10 (sepuluh tahun) dan denda Rp. 4.000.000.000 (4 milyar rupiah).

Dampak buruk yang dapat ditimbulkan adalah kerugian secara material maupun imaterial yang

dialami oleh pencipta. Di satu sisi pencipta atau pemegang hak cipta tidak mendapatkan manfaat

ekonomi berupa royalti atas penggunaan ciptaan tersebut serta hak moral dengan tidak adanya

pencantuman nama pencipta pada situs tersebut sebagai sesuatu yang melekat pada ciptaan. Film

sebagai sebuah kekayaan intelektual sudah seharusnya dilindungi oleh undang-undang agar tidak

menghilangkan hak-hak yang dimiliki oleh penciptanya.

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemilik situs streaming harus

bertanggungjawab atas perbuatannya. Tanggungjawab tersebut diatur dalam KUHP, Undang-

Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Hak Cipta.

Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta maka pemilik situs

sebagai situs penyedia jasa streaming film dapat dianggap turut bertanggung jawab atas

pelanggaran Hak Cipta yang dilakukannya karena ketentuan yang ada memberikan peluang



untuk menjadikan situs streamingnya dapat dianggap sebagai pihak yang melakukan pembantuan

dari pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pengguna layanannya. Pemilik situs sengaja

untuk menjadikan situs yang dikelolanya sebagai media bagi penggunanya untuk memperoleh

keuntungan pribadi yaitu mendapatkan keuntungan ekonomis dari lalu lintas akses situsnya

maupun yang bersumber dari fee pendaftaran anggota premium.

Atas perbuatan yang dilakukan pemilik situs tersebut ia bertanggungjawab apa

yangdikenai tuntutan pidana pelanggaran hak cipta dengan pidana penjara masing-masing paling

singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau

pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00

(lima miliar rupiah) karena dianggap melakukan pembantuan dari pelanggaran hak cipta

perbanyakan dan pengumuman ciptaan tanpa ijin yang dilakukan oleh penggunanya. Selain itu

pemilik situs streaming juga dapat digugat secara perdata oleh pihak-pihak yang merasa

dirugikan dari tindakan pelanggaran hak cipta yang dilakukan tersebut. Pencipta atau pemegang

hak cipta dapat menggugat ganti rugi atas kerugian finansial yang dia alami, karena akibat dari

penyebaran konten tanpa ijin tersebut pemegang hak cipta tidak mendapat keuntungan ekonomis

yang seharusnya ia terima dari penyebaran, pengumuman dan perbanyakan ciptaannya.

Tindakan pemilik situs streaming tersebut juga dapat terancam tuntutan pidana karena

melakukan perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

yaitu perbuatan menampilkan atau mentransfer Informasi Elektronik kepada pengguna jasa

streaming film yang tidak berhak. Tindakan tanpa hak tersebut dikenai pidana 9 (sembilan) tahun

penjara dan/atau denda paling banyak Rp. 3 miliar menurut Pasal 48 ayat (2), dan Pasal 51 ayat

(1) “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan



pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak

Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)”.

KUH Perdata mengatakan gugatan ganti rugi terhadap pelanggaran Hak Cipta didasarkan

pada perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-

undang Hukum Perdata dan atas gugatan perbuatan melawan hukum, pemilik situs streaming

dapat dimintai ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh pencipta atau pemegang hak cipta yang

merasa dirugikan hak ekonominya.

Menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung

pada :6

1. Substansi hukum yaitu substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu

dilaksanakan.

2. Struktur hukum/pranata hukum yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan

dengan baik oleh aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan

Pelaksana Pidana (Lapas).

3. Budaya hukum yaitu sikap manusia terhadap hukum yang erat kaitannya dengan kesadaran

hukum masyarakat.

Dalam hal ini peraturan dan perundang-undangan yang tegas dibutuhkan dalam hal

menindak tegas pelaku yang menyebabkan kurang dihargainya hasil karya individu karena dapat

dengan mudahnya diakses melalui media internet seiring berkembangnya teknologi

informasi.Tindakan cybercrime seperti pembajakan (piracy) adalah yang paling sering ditemui

dan menghantui paraa penghasil karya baik dari dunia usaha, seni maupun yang hanya ingin

menyalurkan bakat dan pemikirannya saja.

6Lawrence M Friedman, Law and Society An Introduction, 1977, Prentice Hall Inc, New Jersey, hlm. 6.



Baik substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum keterkaitan antara satu

dengan yang lain dan tidak dapat dipisahkan. Dalam pelaksanaannya diantara ketiganya harus

tercipta hubungan yang saling mendukung agar tercipta pola hidup aman, tertib, tentram dan

damai. Tetapi dalam pratiknya ketiga hal tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga

membuat pelanggaran hak cipta khusus nya kegiatan download film gratis semakin marak

dilakukan ditambah dengan diberlakukannya sistem delik aduan untuk tuntutan pidana yang

penegakan hukum dalam delik aduan hanya dapat dilakukan apabila ada laporan dari pihak yang

dirugikan terlebih dahulu.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas penulis ingin mengkaji lebih mendalam

dalam bentuk skripsi dengan judul “TANGGUNGJAWAB PENYEDIA JASA SITUS

STREAMING FILM TERHADAP PERLINDUNGAN HAK CIPTA KARYA FILM

MENURUTU UU NO.28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan  uraian diatas, maka menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimanatanggungjawab penyedia jasa situs streaming film terhadap perlindungan hak cipta

karya film ?

2. Bagaimana efektivitas penegakan hukum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

tentang Hak Cipta untuk mengatasi kegiatan penyedia jasa situs streamingfilm?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tanggungjawab penyedia jasa situs streaming film terhadap perlindungan

hak cipta karya film.



2. Untuk mengetahui efektivitas penegakan hukum pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2014 tentang Hak Cipta dalam mengatasi kegiatan penyedia jasa situs streaming film.

D. Manfaat Penulisan

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun

secara praktis sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

a) Skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran terhadap

perkembangan hukum dalam upaya penegakan hukum hhususnya padahak cipta.

b) Menambah bahan pustaka pada ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP

Nommensen Medan.

2. Secara Praktis

a) Skripsi ini juga diharapkan dapat memberikan masukan atau pemikiran mengenai

perkembangan ilmu hukum perdata khususnya yang berkaitan dengan hak atas kekayaan

intelektual khususnya mengenai hak cipta.

b) Memberikan sumbangan penulisan kepada aparat penegak hukum, khususnya polisi, jaksa,

dan majelis hakim memahami kejahatan mengenai hak cipta.

3. Manfaat Bagi Penulis

a) Bahwa skripsi ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas

Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

b) Bahwa skripsi ini dapat memberi manfaat dalammengembangkan wawasan penulis

khususnya berkaitan dengan hak cipta.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hak Cipta

1. Dasar Hukum Hak Cipta



Pengertian dari hak cipta diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2014 Hak Cipta, yaitu hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis

berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa

mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Di Indonesia, hak cipta diatur di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

dijelaskan bahwa Undang-Undang Hak Cipta mengatur Hak Cipta dan Hak Terkait. Hak yang

tergolong ke dalam Hak terkait diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

yang berbunyi:

Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan hak eksklusif yang

meliputi:

a. hak moral pelaku pertunjukan;

b. hak ekonomi pelaku pertunjukan;

c. hak ekonomi produser fonogram; dan

d. hak ekonomi lembaga penyiaran.

Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, di Indonesia berlaku

Undang-Undang Hak Cipta sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta

b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6

Tahun 1982 tentang Hak Cipta

c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7

Tahun 1987 tentang Hak Cipta

d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta



2. Pengertian Hak Cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip

deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya hak eksklusif pada hak

cipta timbul secara otomatis terhitung sejak suatu ciptaan tersebut dilahirkan atau berwujud

berdasarkan aturan kehidupan yang lazim.7 Suatu ciptaan dikatakan telah dilahirkan atau

berwujud jika ciptaan tersebut telah dapat dilihat secara kasatmata atau dapat didengar. Dalam

hukum perkataan ‘orang’ (persoon) berarti pembawa hak atau subjek di dalam hukum.8 Sejak

saat itu pencipta atau pemegang hak telah memiliki hak eksklusif atas ciptaanya tanpa

memerlukan pendaftaran hak secara formal.9

Sesuai dengan perkembangan jaman, perlindungan atas hak-hak yang dimiliki oleh setiap

manusia perlu ada pengaturan, termasuk halnya dengan Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya

disingkat HKI).HKI atau Intellectual Property Rights (IPR), istilah Intellectual Property Rights

(IPR) di Belanda diintrodusir dengan sebutan Intellectuele Eigendomrecht.Istilah Intellectual

Property Rights ini berasal dari kepustakaan sistem hukum Anglo Saxon.10

Pengertian HKI sulit untuk didefinisikan. Namun demikian pada umumnya pengertian

HKI merupakan hasil olah pikir manusia yang lahir karena kemampuan suatu karya baik produk

atau proses yang mempunyai nilai ekonomi.11HKI bukanlah merupakan hal baru dalam

perkembangan perdagangan global, dan pertumbuhan ekonomi suatu negara.Indonesia sebagai

7Ilham Bisri, Sistem Hukum Indonesia, RajaGrafindo, Jakarta, hlm. 1.
8Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Cetakan ke-12, Intermasa, Jakarta, hlm. 18.
9Elyta Ras Ginting, Hukum Hak Cipta Indonesia (Analisis Teori dan Praktik), Citra Aditya Bakti, Bandung,

2012, hlm. 64.
10Rachmadi Usman, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di

Indonesia, Alumni, Alumni, 2003, hlm.1
11DITJEN HKI, Buku Panduan HKI (Jakarta: 2003), hlm.3.



negara berkembang telah mampu menyesuaikan segala perubahan peraturan terkait dengan

kebijakan global tentang HKI.12

HKI terbagi atas dua kelompok besar yaitu:

1) Hak cipta (Copy Rights)

2) Hak kekayaan Perindustrian (Industrial Property Rights),

Hak kekayaan perindustrian ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian yaitu:

a) Paten (Patent)

b) model rancangan dan bangun (utility models)

c) merek dagang (trade marks)

d) nama dagang atau nama niaga (trade names)

e) sumber tanda atau sebutan asal (indication of source appelation of origin)

Hak Cipta sebagai bagian dari HKI, dimana HKI memiliki 4 prinsip, yaitu:

1. Prinsip Keadilan

Pencipta sebuah karya atau orang lain yang bekerja membuahkan hasil dari kemampuan

intelektualnya wajar memperoleh imbalan. Imbalan tersebut dapat berupa materi ataupun

bukan materi, seperti adanya rasa aman karena dilindungi dan diakui atas hasil karyanya.

Thomas Aquinas menyatakan, keadilan merupakan penghormatan untuk pencipta terhadap

sesuatu yang diberikan kepada seseorang atau lebih sebanding dengan yang seharusnya ia

terima (praeter proportionem dignitas ipsius).13Hukum memberikan perlindungan tersebut

demi kepentingan pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka

kepentingannya tersebut, yang disebut dengan hak. Prinsip Ekonomi

12Djulaeka, Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Setara Press, Malang, 2014, hlm. 2.
13Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proprsionalitas Dalam Kontrak Komersial, Kencana

Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 49.



HKI merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir

manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang

memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia.Maksudnya bahwa

kepemilikan itu wajar karena sifat ekonomis manusia yang menjadikan hal itu suatu

keharusan untuk menunjang kehidupannya di masyarakat.Dengan demikian, HKI

merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Dari kepemilikan tersebut seseorang

akan mendapatkan keuntungan, misalnya dalam bentuk pembayaran royalti dan technical

fee.

2. Prinsip Kebudayaan

Kebudayaan adalah produk manusia, dan manusia tersebut merupakan produk kebudayaan.

Dengan kata lain kebudayaan ada karena ada manusia yang penciptanya dan manusia dapat

hidup ditengah kebudayaan yang diciptakannya.14Konsep bahwa karya manusia itu pada

hakikatnya bertujuan untuk memungkinkannya hidup. Selanjutnya, dari karya itu akan

timbul suatu gerak hidup yang menghasilkan lebih banyak karya lagi. Dengan konsepsi

demikian maka pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra sangat

besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat

manusia.Pengakuan atas kreasi, karya, karsa, dan cipta manusia yang dibakukan dalam

sistem HKI adalah suatu usaha yang tidak dapat dilepaskan dari perwujudan suasana yang

diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan

ciptaan atau penemuan baru.

3. Prinsip Sosial

14Elly M. Setiadi, Ilmu Sosial & Budaya Dasar, Kencana, Jakarta, hlm. 36.



Manusia sering diidentifikasi tidak hanya hanya makhluk biologis, melainkan juga sosial

yang harus melakukan hubungan-hubungan sosial.15Hukum tidak mengatur kepentingan

manusia sebagai perseorangan yang berdiri sendiri, terlepas dari manusia yang lain, tetapi

hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Jadi manusia dalam

hubungannya dengan manusia lain yang sama-sama terikat dalam satu ikatan

kemasyarakatan. Dengan demikian, hak apa pun yang diakui oleh hukum dan diberikan

kepada perseorangan , persekutuan (persekutuan (maatschap) adalah suatu perjanjian antara

dua orang atau lebih untuk berusaha bersama-sama mencari keuntungan yang akan dicapai

dengan jalan masing-masing memasukkan sesuatu dalam suatu kekayaan bersama)16, atau

kesatuan lain, tidak boleh diberikan untuk kepentingan perseorangan, persekutuan, atau

kesatuan itu saja, tetapi juga pemberian hak kepada perseorangan,persekutuan, dan kesatuan

itu diakui oleh hukum. Hal ini disebabkan dengan diberikannya hak tersebut kepada

perseorangan, persekutuan, ataupun kesatuan hukum itu, kepentingan seluruh masyarakat

akan terpenuhi.

Menurut Hutahuruk ada dua unsur penting yang terkandung dari rumusan pengertian hak

cipta yang termuat dalam Undang-Undang Hak Cipta, yaitu:17

a. Hak cipta dapat dipindahkan dan dialihkan kepada orang lain.

b. Hak moral yang dimiliki seorang pencipta dalam keadaan bagaimanapun, dan dengan

jalan apa pun tidak dapat ditinggalkan daripadanya (seperti hak untuk mengumumkan

karyanya, menetapkan judulnya, mencantumkan nama sebenarnya atau nama

samarannya, dan mempertahankan keutuhan atau integritas ceritanya).

15Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm.125.
16Subekti, Aneka Perjanjian, Cetakan ke-3, Alumni, Bandung, 1979, hlm.87.
17M. Hutauruk, Peraturan Hak Cipta Nasional, Erlangga, Jakarta, 1982, hlm. 11.



Ide dasar sistem hak cipta adalah untuk melindungi wujud hasil karya manusia yang lahir

karena kemampuan intelektualnya.Perlindungan hukum ini hanya berlaku pada ciptaan yang

telah mewujud secara khas sehingga dapat dilihat, didengar atau dibaca.Dengan gambaran

seperti itu menunjukkan bahwa hak cipta mempunyai syarat substansif, yaitu originalitas,

kreativitas, dan fiksasi. Suatu karya dapat dikatakan memiliki unsur originalitas dan merupakan

suatu bentuk kreativitas jika merupakan hasil kreasi sendiri walaupun bisa saja terinspirasi dari

karya orang lain. Adapun elemen fiksasi mengandung maksud suatu karya berhak mendapatkan

hak cipta apabila telah tertuang dalam bentuk nyata bukan dalam bentuk suatu ide.18

Ciri-ciri utama hak cipta berdasarkan ketentuan pasal lainnya, yaitu:19

a. Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak.

b. Hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan,

hibah, wasiat, perjanjian tertulis dengan ketentuan bahwa perjanjian itu hanya mengenai

wewenang yang disebut dalam perjanjian tersebut, serta sebab-sebab lain yang dibenarkan

oleh peraturan perundang-undangan.

c. Hak yang dimiliki oleh pencipta, demikian pula hak cipta yang tidak atau belum

diumumkan, maka apabila penciptanya meninggal dunia, akan menjadi milik ahli warisnya

atau penerima wasiat. Hak cipta itu tidak dapat disita, kecuali apabila hak itu diperoleh

secara melawan hukum.

d. Hak cipta melindungi ciptaan, baik yang sudah dipublikasikan maupun yang tidak

dipublikasikan.

3. Subjek dan Objek Hak Cipta

18Djumhana dan Djubaedillah, Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia, Citra
Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 21.

19Ibid, hlm. 71.



a) Subjek Hak Cipta

1) Pencipta dan Pemegang Hak Cipta

Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terdapat subjek hak

cipta, yaitu pencipta dan pemegang hak cipta. Pencipta dan kepemilikan adalah pokok utama

yang terpenting dalam hukum hak cipta. Yang dimaksud pencipta harus mempunyai kualifikasi

tertentu agar hasil karyanya

dapat dilindungi. Seorang pencipta harus mempunyai identitas dan status untuk menentukan

kepemilikan hak. Pada dasarnya seseorang yang menghasilkan karya tertentu adalah seorang

pemilik hak cipta. Pengertian pencipta berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2014, pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau

bersama- sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

Pencipta memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya,

yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka dari itu, tidak boleh seorang pun

mengumumkan atau memperbanyak ciptaan seorang, kecuali dengan izin pemilik atau pemegang

suatu hak cipta.

Pengertian pemegang hak cipta berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2014 adalah pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang

menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak

dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

Menurut Elyta Ras Ginting Pemegang Hak Cipta terbagi menjadi dua, yaitu:20

1) Pemegang Hak Cipta Berdasarkan Peristiwa Hukum

20Elyta Ras Ginting, Op.Cit, hlm. 183.



Undang-Undang Hak Cipta mengenal konsep terjadinya pemilikan Hak Cipta

berdasarkan suatu peristiwa hukum, terjadinya pemilikan Hak Cipta berdasarkan suatu peristiwa

hukum diatur dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak

Cipta yang berbunyi:

Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:

a) pewarisan

b) hibah

c) wakaf

d) wasiat

e) perjanjian tertulis; atau

f) sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Pasal 80 Undang-Undang Hak Cipta juga membolehkan pemegang hak cipta

memberikan izin kepada pihak lain untuk melaksanakan hak cipta dan hak terkait atas suatu

ciptaan berdasarkan perjanjian lisensi.

2) Pemegang Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang

Selain adanya Pemegang Hak Cipta berdarkan peristiwa hukum sebagaimana diatur

dalam Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 80, Undang-Undang Hak Cipta juga memiliki konsep

kepemilikan hak cipta disebabkan oleh undang-undang (by law) yang diatur dalam Pasal 37,

Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Hak Cipta. Dalam hal ini, negara atau badan hukum,

seperti penerbit atau produser rekaman dianggap sebagai pemegang hak cipta secara hukum

dalam hal-hal sebagai berikut:

1) Pencipta tidak diketahui jati dirinya atau tidak dikenal (anonymous works),



2) Pencipta tidak ingin diketahui jati dirinya atau pencipta yang menggunakan nama samaran

(pseudonymous works),

3) Ciptaan-ciptaan berupa ekspresi budaya tradisional,

4) Ciptaan yang belum diterbitkan dan tidak diketahui siapa penciptanya atau penerbitnya.

Pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

a. Penerbitan ciptaan

b. Penggandaan ciptaan

c. Penerjemahan ciptaan

d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan

e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya

f. Pertunjukan ciptaan

g. Pengumuman ciptaan

h. Komunikasi ciptaan; dan

i. Penyewaan ciptaan

2) Pengguna Hak Cipta

Sebuah benda/barang hasil kreasi atau mencipta dilindungi oleh undang-undang untuk

menjamin pencipta atau pembuat karya itu sendiri, serta benda hasil ciptaan tersebut. Seseorang

yang membuat karya atau kreasi mempunyai sebuah hak eksklusif untuk mengumumkan atau

memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah ciptaan dilahirkan. Artinya,

seseorang akan dikenakan sanksi hukum apabila mencontek, meniru, memperbanyak atau

mengumumkan sebuah benda/barang yang bukan hasil ciptaaannya/kreasinya dan bukan pula

pemegang atas hak cipta barang/benda tersebut.



Di dalam Perundang-undangan tentang hak cipta, sebenarnya terdapat hal-hal yang bukan

merupakan pelanggaran hak cipta, semisal menggunakan sesuatu benda atau barang hasil suatu

kreasi baik seluruhnya maupun sebagian untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan

karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah, pembelaan di

pengadilan, atau lainnya, dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta dengan

syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan. Dan yang paling utama adalah

penggunaan tersebut untuk kepentingan komersial. Konklusinya adalah penggunaan tersebut

untuk hal yang bersifat komersial dan tidak merugikan penciptanya. Seandainya digunakan

bersifat komersial dan merugikan penciptanya, tentunya ini merupakan pelanggaran hak cipta

sehiingga dapat dikenakan tuntutan pidana maupun gugatan perdata.

Apabila suatu benda/barang telah dilindungi oleh undang-undang (dalam hal ini telah

didaftarkan), maka penciptanya atau pemegang hak cipta dapat menuntut secara pidana ataupun

menggugat perdata apabila tidak ada ijin untuk menghilangkan nama pencipta atau label yang

dicantumkan pada benda/barang tersebut.

Akan lebih baik perijinan dengan menggunakan surat secara tertulis (perjanjian). Hal ini

untuk menjamin kepastian hukum dari penerima ijin tersebut. Namun jikalau dianggap telah

mencukupi, dan kedua belah pihak telah sepakat, maka hal ini merupakan penggunaan teknologi

yang lebih efisien dan efektif.

b) Objek Hak Cipta

Di dalam Undang-Undang Hak Cipta terdapat objek Hak Cipta yaitu Ciptaan. Pengertian

mengenai Ciptaan tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

yang berisi:



“Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang

dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan, atau keahlian

yang diekspresikan dalam bentuk nyata.”

Jenis ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tercantum

dalam Pasal 40 ayat (1), yaitu:

Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri

atas:

a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;

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

c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;

d. lagu dan/ atau musik dengan atau tanpa teks;

e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;

f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat,

patung, atau kolase;

g. karya seni terapan;

h. karya arsitektur;

i. peta;

j. karya seni batik atau seni motif lain;

k. karya fotografi;

l. Potret;

m. karya sinematografi;

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 formatyang 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

1) Film

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, film dapat diartikan dalam dua pengertian.

Pertama, film merupakan selaput tipis yang dibuat dari seluloid untuk tempat gambar negatif

(yang akan dibuat potret) atau untuk tempat gambar positif (yang akan dimainkan di bioskop).

Yang kedua, film diartikan sebagai lakon (cerita) gambar hidup.21

Sebagai industri (an industry), film adalah sesuatu yang merupakan bagian dari produksi

ekonomi suatu masyarakat dan ia mesti dipandang dalam hubungannya dengan produk-produk

lainnya. Sebagai komunikasi (communication), film merupakan bagian penting dari sistem yang

digunakan oleh para individu dan kelompok untuk mengirim dan menerima pesan (send and

receive messages).22

Film merupakan gambar bergerak komunikasi massa visual di belahan dunia ini.

Sinematografi adalah kata serapan dari bahasa inggris cinematography yang berasal dari bahasa

latinsinema “gambar”. Sinematografi sebagai ilmu terapan merupakan bidang ilmu yang

21Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Jakarta: Balai Pustaka, 1990, hlm. 242

22Idy Subandy Ibrahim, Budaya Populer sebagai Komunikasi; Dinamika Popscape dan Mediascape di
Indonesia Kontemporer, Jalasutra, Yogyakarta, 2011, hlm. 190



membahas tentang teknik menangkap gambar dan menggabungkan gambar tersebut sehingga

menjadi rangkaian gambar yang dapat menyampaikan ide (dapat mengembangkan berita).23

Film merupakan salah satu bentuk media massa elektronik yang sangat besar

pengaruhnya kepada komunikasi, dampak yang ditimbulkannya bisa positif atau negatif. Fungsi

media massa dan tugas media massa harus benar-benar diperhatikan oleh komunikator, apalagi

komunikator yang menggunakan media massa elektronik. film misalnya dalam menyampaikan

pesan-pesan komunikasi, sangat berpengaruh terhadap komunikasi.24

Film merupakan sarana pengungkapan daya cipta dari beberapa cabang seni sekaligus

dan produksinya bisa diterima dan diminati layaknya karya seni.Sebagai sarana baru digunakan

untuk menghibur, memberikan informasi, menyajikan cerita, peristiwa, dan sajian teknis lainnya

kepada masyarakat umum.25

Film selalu mempengaruhi dan membentuk masyarakat berdasarkan muatan pesan

(message) di baliknya, tanpa pernah berlaku sebaliknya.Film selalu merekam realitas yang

tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, dan kemudian memproyeksikannya ke atas layar.26

Film telah menjadi media komunikasi audio visual yang akrab dinikmati oleh segenap

masyarakat dari berbagai rentang usia dan latar belakang sosial. Kekuatan dan kemampuan film

dalam menjangkau banyak segmen sosial, lantas membuat para ahli bahwa film memiliki potensi

untuk mempengaruhi khalayaknya (penonton).27Film memberi dampak pada setiap penontonnya,

baik itu dampak positif maupun dampak negatif.Melalui pesan yang terkandung di dalamnya,

film mampu memberi pengaruh bahkan mengubah dan membentuk karakter penontonnya.

23James Monaco, Cara Menghayati Sebuah Film, Yayasan Citra, 1977, hlm 34
24Ibid, hlm. 35.
25Moekijat, Teori komunikasi, Mandar Maju. Bandung, 1977, hlm 150.
26Alex Sobur, Semiotika Komunikasi, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006, hlm. 127.
27Alex Sobur, Analisis Teks Media; Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan

Analisis Framing, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004, hlm. 127.



Dalam menyampaikan pesan kepada khalayak, sutradara menggunakan imajinasinya

untuk mempresentasikan suatu pesan melalui film dengan mengikuti unsur-unsur yang

menyangkut eksposisi (penyajian secara langsung atau tidak langsung).Tidak sedikit film yang

mengangkat cerita nyata atau sungguh-sungguh terjadi dalam masyarakat.Banyak muatan-

muatan pesan ideologis di dalamnya, sehingga pada akhirnya dapat mempengaruhi pola pikir

para penontonnya. Sebagai gambar yang bergerak, film adalah reproduksi dari kenyataan seperti

apa adanya.

Pada hakikatnya, semua film adalah dokumen sosial dan budaya yang membantu

mengkomunikasikan zaman ketika film itu dibuat bahkan sekalipun ia tak pernah dimaksudkan

untuk itu.28

Film ditemukan pada akhir abad ke-19.Film mengalami perkembangan seiring dengan

perkembangan teknologi yang mendukung.Pada awalnya hanya dikenal film hitam-putih tanpa

suara. Pada akhir 1920-an, mulai dikenal film bersuara, dan menyusul film warna pada tahun

1930-an. Peralatan produksi fim juga mengalami perkembangan dari waktu ke waktu sehingga

sekarang tetap mampu menjadikan film sebagai tontonan menarik bagi masyarakat luas.

Di masa depan, ada kecenderungan kuat produksi film tidak akan menggunakan pita

seluloid (proses kimiawi) namun akan memanfaatkan proses video (elektronik) dengan system

digital. Perubahan proses produksi ini tentu mempengaruhi konsep video masa depan. Namun,

apa yang terjadi yang akan dipertontonkan adalah suatu seni audio visual, yaitu kekuatan bahasa

gambar yang dipadukan dengan unsur suara.

Menurut sejarah, film yang kita kenal sekarang ini merupakan perkembangan lanjut dari

fotografi.Seperti diketahui, penemu fotografi adalah Joseph Nicephore Niepce dari Perancis pada

1826.Penyempurnaan fotografi terus berlanjut yang kemudian mendorong rintisan percetakan

28Idy Subandy Ibrahim, Op. Cit, hlm. 191.



film/gambar hidup. Dua nama penting dalam rintisan penemuan film adalah Thomas Alva

Edison (amerika Serikat) dan Lumiere bersaudara (Perancis). Edison menciptakan Kinetoskop

(Kinetoscope) yang bentuknya menyerupai sebuah kotak berlubang untuk mengintip

pertunjukkan.Adapun Lumiere bersaudara merancang sinematograf (cinematoghrape) yang

dipatenkan pada tahun 1895.Keunggulan alat ini terletak pada adanya mekanisme gerakan

tersendat (intermittent movement). Gerakan lambat ini mirip dengan mesin jahit, yang

memungkinkan setiap frame dari film yang diputar akan berhenti sesaat untuk disinari lampu

proyektor. Akibatnya, hasil proyeksi tidak tampak berkedip-kedip.29

4. Royalti

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (21) Undang-Undang Hak Cipta, royalti adalah

imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh

pencipta atau pemilik hak terkait.Royalti inilah yang menjadikan suatu ciptaan memiliki nilai

ekonomi. Menurut Black Law Dictionary, Royalty is a payment reserved by the grantor of a

patent, lease of mine, or similar right, and payble proportionately to the use made of the right by

the grantee.30 Dari pengertian tersebut diketahui bahwa royalti diartikan sebagai pemilik cipta

(pencipta) menerima pembayaran yang proporsional atas digunakannya hak ciptanya oleh

pengguna hasil cipta Pemberian royalti kepada pencipta merupakan inti dari pemanfaatan hak

ekonomi atas suatu ciptaan atau produk hak terkait yang telah diatur dalam Pasal 1 ayat (21)

Undang-Undang Hak Cipta, pemberian royalti ini merupakan suatu rasionalitas pemberian

penghargaan terhadap karya-karya pencipta.

29Rahayu Supanggah, Sejarah Kebudayaan Indonesia Seni Pertunjukkan dan Seni Media, Raja Grafindo
Persada, 2009, hlm 13.

30Law Dictionary, tanpa tahun, ”what is Royalty?”, Featuring Black’s Law Dictionary Free Online Legal
Dictionary 2nd Ed., http://thelawdictionary.org/royalty/, diakses tanggal 1 Agustus 2018.



Pemberian penghargaan (reward) umumnya beruparoyalty fee (incentive) atas suatu

kreativitas maupun inovasi seseorang (innovation).31 Pemberian royalti kepada pencipta film

merupakan suatu bentuk untuk mengapresiasi suatu karya cipta yang dihasilkan atas insprirasi,

kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, dan keahlian, pemberian royalti

tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan pencipta dan keluarga pencipta. Berdasarkan

ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta, pencipta berhak untuk mendapatkan manfaat

ekonomi atas ciptaanya, manfaat ekonomi tersebut berupa pemberian royalti dan pembayaran

royalty oleh Pengguna Hak cipta dan terkait yang memanfaatkannyamembayarnya melalui

Lembaga Manajemen Kolektif,hal tersebut diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Hak Cipta.

5. Perlindungan Hak Cipta

Hak Cipta lahir secara otomatis, terlepas apakah karya tersebut didaftarkan ke Kantor

Hak Cipta atau tidak (tidak harus didaftarkan). Perlindungan Hak Cipta terhadap Ciptaan di

Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 berlaku secara otomatis sejak

suatu Ciptaan diumumkan, hal ini tercantum dalam Pasal 59 ayat (1) yang berbunyi: berlaku

selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

Perlindungan atas Ciptaan dapat dilakukan melaui pencatatan Ciptaan, hal ini tercantum

dalam Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang berbunyi: (1) Menteri

menyelenggarakan pencatatan dan penghapusan Ciptaan dan produk Hak Terkait.

Ide mengenai pembatasan jangka waktu Hak Cipta, sebenarnya didasarkan atas landasan

filosofis tiap-tiap hak kebendaan termasuk Hak Cipta fungsi sosial.Sehingga dengan

diberikannya pembatasan jangka waktu pemilikan Hak Cipta maka diharapkan Hak Cipta itu

31NK Supasti Dharmawan dan Made Sarjana, 2016, “Konstruksi Perjanjian Lembaga Manajemen Kolektif
Dengan Pencipta:Kajian Asas Hukum Perjanjian vs Campur Tangan Negara”, Kompilasi Materi Konferensi
Nasional Hukum Perdata III,Universitas Brawijaya, 19-21 Oktober 2016, hlm 2



tidak dikuasai dalam jangka waktu panjang di tangan si Pencipta yang sekaligus sebagai

pemiliknya.Sehingga dengan demikian dapat dinikmati oleh rakyat atau masyarakat luas sebagai

pengejawantahan dari asas tiap-tiap hak mempunyai fungsi sosial.Hak Cipta bila dilihat sepintas

adalah merupakan Hak Cipta mutlak dari si Pencipta atau si Pemegang Hak.Akan tetapi sifat

kemutlakkannya berkurang setelah adanya pembatasan terhadap pemilikan Hak Cipta.

Dasar pertimbangan lain adalah hasil karya cipta pada suatu ketika harus dapat dinikmati

semua orang dan tidak hanya oleh orang yang menciptakannya dengan tidak ada

pembatasannya.Dengan ditetapkannya batasan tertentu dimana hak si Pencipta itu berakhir, maka

orang lain dapat menikmati hak tersebut secara bebas, artinya orang lain boleh mengumumkan

atau memperbanyak tanpa harus minta izin kepada si Pencipta atau si Pemegang Hak, dan ini

tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta.32

a) Jangka Waktu

Jangka waktu perlindungan Hak Cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2014 memiliki beberapa varian, yaitu:33

1. Jangka waktu seumur hidup Pencipta ditambah 70 tahun setelah Penciptanya meninggal

dunia.erlindungan Hak Cipta atas Ciptaan:

a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;

b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;

c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; d. lagu atau

musik dengan atau tanpa teks;

d. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;

32OK.Saidin, 2002, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 108
33Henry Soelistyo, 2011, Hak Cipta Tanpa Hak Moral, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 80.



e. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat,

patung, atau kolase;

f. karya arsitektur

g. peta; dan

h. karya seni batik atau seni motif lainnya

2. Jangka waktu selama 50 tahun sejak pertama kali Ciptaan diumumkan Perlindungan Hak

Cipta atas Ciptaan:

a. karya fotografi;

b. Potret;

c. karya sinematografi;

d. permainan video;

e. Program komputer;

f. perwajahan karya tulis;

g. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan

karya lain dari hasil transformasi;

h. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya

tradisional;

i. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dibaca dengan Program Komputer

atau media lainnya; dan

j. komilasi ekspresi budaya tradisional selam kompilasi tersebut merupaka karya asli.

3. Tanpa batas waktu.

Ciptaan yang jangka waktu perlindungannya tidak terbatas adalah Ciptaan yang tergolong ke

dalam ekspresi budaya tradisional. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang



Nomor 28 Tahun 2014 yang berisi: Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang

oleh negara sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (1) berlaku tanpa batas waktu.

b) Pendaftaran Hak Cipta

Menurut ketentuan Undang-Undang Hak Cipta, setiap hak yang dilindungi dapat

didaftarkan. Pendaftaran yang memenuhi persyaratan undang-undang merupakan pengakuan dan

pembenaran atas hak kekayaan intelektual seseorang., yang dibuktikan dengan sertifikat

pendaftaran sehingga memperoleh perlindungan hukum.34

Pendaftaran hak cipta diatur pada Bab IV Pasal 35 sampai dengan Pasal 44 Undang-

Undang Hak Cipta. Pasal 35 Undang-Undang Hak Cipta menyatakan sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal menyelenggarakan pendaftaran Ciptaan dan dicatat dalam Daftar Umum

Ciptaan.

2. Daftar Umum Ciptaan tersebut dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dikenai biaya.

3. Setiap orang dapat memperoleh untuk dirinya sendiri suatu petikan dari Daftar Umum

Ciptaan tersebut dengan dikenai biaya.

4. Ketentuan tentang pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merupakan

kewajiban untuk mendapatkan Hak Cipta.

Pasal 36 Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan bahwa pendaftaran ciptaan dalam

Daftar Umum Ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud, atau

bentuk dari ciptaan yang didaftar. Makna dari Pasal 36 Undang-Undang Hak Cipta adalah

pendaftaran hak cipta hanya berarti bahwa yang didaftarkan adalah ciptaannya bukan isi, arti,

maksud, atau bentuk dari ciptaan yang didaftar.

34Sujud Margono, Hukum dan Perlindungan Hak Cipta, CV Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2003, hlm
148.



Menurut peraturan perundang-undangan setiap HKI ditentukan jangka waktu

perlindungannya. Dengan demikian, selama masa perlindungan tersebut, hak kekayaan

intelektual yang bersangkutan tidak boleh digunakan oleh pihak lain tanpa izin pemilik/

pemegangnya.35

Mekanisme pengajuan pendaftaran hak cipta dapat dilakukan oleh pencipta ataupun oleh

kuasanya yang berbentuk permohonan untuk ditempatkan dalam daftar umum ciptaan. Dalam

penunjukkan kuasa atas hak cipta yang akan didaftarkan dapat dilakukan oleh konsultan yang

terdaftar pada Direktorat Jenderal.36

Permohonan pendaftaran ciptaan yang dilakukan oleh lebih seorang ataupun badan

hukum yang sama-sama berhak atas ciptaan tersebut, maka permohonan dapat dilakukan dengan

melampirkan salinan resmi yang membuktikan akan hak tersebut.

Timbul pertimbangan apabila ada lebih dari seorang yang merasa berhak atas suatu

ciptaan untuk didaftarkan, maka dapat mengajukan gugatan pada pengadilan yang berwenang

yakni pengadilan niaga.37 Sementara itu kekuatan hukum atas suatu pendaftaran hak cipta

terganggu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Hak Cipta apabila:

1) penghapusan atas permohonan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai

Pencipta atau Pemegang Hak Cipta

2) lampau waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 dengan

mengingat Pasal 32;

3) dinyatakan batal oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Secara lengkap mekanisme pendaftaran hak cipta terdiri dari beberapa langkah sebagai

berikut:

35Ibid.
36Pasal 37 Ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta
37Pasal 42 Undang-Undang Hak Cipta



a) mengisi formulir pendaftaran;

b) melampirkan contoh ciptaan & uraian atas ciptaan yang dimohonkan;

c) melampirkan bukti kewarganegaraan pencipta atau pemegang hak cipta;

d) melampirkan bukti badan hukum bila pemohon adalah badan hukum;

e) melampirkan surat kuasa bila melalui kuasa;

f) membayar biaya permohonan

Pemeriksaan administratif dilakukan bila mana persayaratan sebelumnya belum lengkap

maka jangka waktu untuk melengkapi maksimal 3 (tiga) bulan. Bila mana proses kelengkapan

telah usai maka dilanjutkan dengan evaluasi dengan catatan diterima dan juga bisa ditolaknya

permohonan. Setelah proses evaluasi selesai maka dapat didaftarkan dan diberikannya surat

pendaftaran ciptaan.

B. Tinjauan Umum Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

1. Dasar Hukum ITE

Pembajakan film sebagai tindakan yang bertujuan untuk menggandakan/duplikasi film

tanpa izin pemegang hak cipta. Oleh karena itu, jika ada orang yang menduplikasi film dari

media yang resmi  ke internet tanpa izin dari pemegang hak ciptanya, hal tersebut sudah

merupakan pembajakan dan melanggar hak eksklusif pemegang hak cipta film.

Segala tindakan yang tidak baik dan melawan hukum tentunya membawa dampak yang

merugikan sama halnya dengan cybercrime. Penyalahgunaan fungsi internet dan dapat mengarah

pada tindakan kriminal. Dampak yang dapat dirasakan para pengguna internet yang menjadi

korban diantaranya:

a. Kerugian materil

b. Kerusakan Komponen Komputer



c. Pencemaran nama baik

d. Trauma psikis

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2008 atau UU ITE adalah undang-undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi

elektronik, atau teknologi informasi secara umum. Berikut ini adalah pasal-pasal dari UU ITE

yang mengatur terkait Hak Kekayaan Intelektual, diantaranya :

Pasal 25 Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya

intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak

Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 26 (1) Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan

setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus

dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan. (2) Setiap Orang yang dilanggar haknya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan

berdasarkan undang-undang ini.

Adapun penjelasan atas pasal tersebut adalah :

Pasal 25 Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun dan

didaftarkan sebagai karya intelektual, hak cipta, paten, merek, rahasia dagang, desain industri,

dan sejenisnya wajib dilindungi oleh undang-undang ini dengan memperhatikan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 26 Ayat (1) Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi

merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (privacy rights). Hak pribadi mengandung

pengertian sebagai berikut:



a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala

macam gangguan.

b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan

mematamatai.

c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi

dan data seseorang.

2. Pengertian Internet dan Streaming

a) Internet

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang begitu cepat akhir-akhir ini

telah turut meramaikan aktivitas komunikasi antarmanusia, terutama dengan internet.Teknologi

internet ditemukan menjelang masuknya abad ke-21 di saatsaat jatuhnya pemerintahan

sosialisme komunisme Uni Soviet, serta merebaknya paham kapitalisme dan demokrasi di Eropa

Timur, termasuk wilayah Rusia dan kawasan Asia.

Internet merupakan singkatan dari International Networking atau Interconnection

Networking yang berarti sebuah jaringan komputer global yang menghubungkan jutaan komputer

di seluruh dunia (melalui jaringan komunikasi satelit global dan kabel telepon lokal) sehingga

setiap komputer yang terkoneksi di dalamnya dapat berkomunikasi atau bertukar data tanpa

dibatasi jarak, waktu dan tempat. Di sisi lain internet merupakan sebuah ruang informasi dan

komunikasi budaya yang menembus batas-batas negara, mempercepat penyebaran, pertukaran

ilmu dan gagasan di kalangan ilmuwan dan cendekiawan di seluruh penjuru dunia.38

Secara fisik, internet dianalogikan seperti jaring laba-laba (the web) yang menyelimuti

bola dunia yang terdiri dari node (spot, atau titik-titik) yang saling berhubungan antara satu

38W. J Severin & J. W Tankard, Teori komunikasi: Sejarah, Metode dan Terapan di dalam Media Massa.
Edisi Ke-5, Cetakan ke-1, 2005, hlm. 11.



dengan lainnya. Internet juga bisa dipandang seperti sebuah kota elektronik yang sangat besar

(the matrix) dimana setiap penduduknya memiliki alamat (internet address) yang dipakai untuk

bertukar informasi. Ia merupakan gudang informasi tanpa batas, sebagai database atau

perpustakaan multimedia yang sangat besar dan lengkap, bahkan internet dianggap duplikasi

dunia riil dalam bentuk maya.

Internet merupakan suatu medium komunikasi baru yang memungkinkan untuk

mengakses informasi mengenai topik apapun serta berapa banyaknya, dari seluruh belahan dunia

tanpa dibatasi wilayah. Internet sebagai media baru yang mempunyai kelebihan dibandingkan

dengan media massa lainnya seperti surat kabar, majalah, televisi, radio, dan sebagainya. Internet

menggabungkan (hybrid) semua karakter media massa.

Penggunaan internet memungkinkan berkat kemajuan teknologi satelit komunikasi,

termasuk mempercepat pertumbuhan digitisasi, penggunaan komputer, faksimile, dan telepon

selular.Teknologi satelit juga berhasil menciptakan kombinasi-kombinasi sistem komunikasi

yang sangat luar biasa, terutama terjadinya dukungan antara sistem komputer, internet dan dunia

penyiaran dan penerbitan media.

b) Streaming

Stream berasal dari bahasa Inggris yang artinya sungai. Proses streaming diibaratkan

seperti aliran air di sungai yang tak pernah terputus kecuali jika sumber mata airnya

mengering.Seperti aliran air di sungai, aliran data streaming dilakukan tanpa ada interupsi dan

dilakukan secara terus-menerus hingga datanya habis.Streaming adalah proses pengiriman data

terus-menerus yang dilakukan secara broadcast melalui internet untuk ditampilkan oleh aplikasi

streaming pada PC user.



Paket-paket data yang dikirimkan telah dikonversi untuk memudahkan pengirimannya

melalui internet.Dalam dunia internet, streaming mengacu kepada teknologi yang mampu

mengkonversi atau menyusutkan ukuran berkas audio dan video agar mudah ditransfer melalui

jaringan internet. Pada sisi user, ketika berkas dialirkan maka tercipta sebuah ruang buffer pada

harddisk komputer pengguna kemudian data stream mulai diunduh ke dalamnya.39Setelah buffer

itu penuh (biasanya hanya dalam beberapa detik), maka berkas tersebut mulai dimainkan.Selama

berkas dimainkan, data yang diambil adalah yang berasal dari buffer, namun secara bersamaan

data yang selanjutnya juga diunduh dan ditampung dalam buffer.

Selama kecepatan unduh data sama dengan kecepatan memainkan berkas, maka tampilan

akan berjalan lancar. Pada dasarnya semua jenis berkas baik berkas audio, video, gambar, teks,

data 3D, perangkat lunak, dan sebagainya dapat di streaming. Tetapi streaming sejatinya lebih

mengacu kepada time-based media, khususnya audio dan video baik secara langsung (real-time)

maupun rekaman (pre-encoded), yang harus dapat dinikmati sesegera mungkin dan pada

berdasarkan pewaktuan yang tepat, karena untuk dapat menikmati lagu atau klip, haruslah

dimainkan secara berurutan dari awal hingga akhir tanpa terputus-putus. Salah satu aplikasi yang

sangat akrab dengan teknologi streaming adalah aplikasi Internet broadcasting, yaitu penyiaran

audio ataupun video yang berbasis IP (Internet Protocol).40

39http://erepo.unud.ac.id/15485/3/0608605074-3-BAB_II.pdf. Diakses pada tanggal 29 Juli 2018.
40Ibid.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa inggris, yaitu research.Kata research

berasal dari re (kembali) dan to search (mencari). Research berarti mencari kembali.41 Oleh

karena itu penelitian berhubungan dengan upaya pencarian pengetahuan atau pengetahuan yang

benar. Dengan kata lain, penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu

41H. Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.1.



pengetahuan maupun teknologi, oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan

kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut

diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah di kumpulkan dan diolah.

Ruang lingkup penelitian ini adalah bertujuan untuk membatasi permasalahan yang akan

dibahas dalam penelitian ini adalah : bagaimana tanggungjawab penyedia jasa situs streaming

film terhadap perlindungan hak cipta karya film dan bagaimana efektivitas penegakan hukum

dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam mengatasi kegiatan

penyedia jasa situs streaming film.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif  (normative law research)

menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-

undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang

belaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum

normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan

hukum dalam perkara in concreto, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum

dan sejarah hukum.

C. Sumber Bahan Hukum

Sesuai dengan jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif, maka sumber bahan hukum

yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya

mempunyai otoritas.42 Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-

42Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Jakarta:  Prenada Media Group, 2005, hlm 181.



undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-

undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan yaitu :

a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Bahan hukum sekunder biasanya berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan

merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi pendapat hukum/

doktrin/teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah,

maupun website yang terkait dengan penelitian.43 Bahan hukum sekunder pada dasarnya

digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

3. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan

bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum

lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa

Indonesia dan Kamus Hukum.

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut,

peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba

untuk dicari jawabnya.44

D. Metode Pengumpulan Bahan Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan guna mendukung pembahasan masalah, maka

metode pengumpulan bahan hukum  yang dilakukan penelusuri buku-buku yang berhubungan

dengan judul skripsi, antara lain melakukan penelitian di Perpustakaan Fakultas Hukum

Universitas HKBP Nommensen, Perpustakaan Pemerintah Daerah.

43Ibid.
44Ibid, hlm. 91.



E. Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis data dilakukan secara kualitatif yuridis, dimana data yang tersedia dari berbagai

sumber . Setelah sumber-sumber dibaca, dipelajari, dan dibahas selanjutnya disusun sedemikian

rupa kemudian dianalisis secara deskriptif, logis, dan sistematis. Data yang diperoleh dari

penelusuran kepustakaan dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan metode deduktif dan

induktif yang berpedoman pada teori-teori hukum perdata. Analisis secara deduktif ini

dipergunakan dengan cara semaksimal mungkin guna memaparkan data-data sebenarnya yang

diperoleh.


