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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Fotografi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan seni dan 

penghasilan gambar dan cahaya pada film atau permukaan yang dipekakan. 

Menurut Amir Hamzah Sulaiman Fotografi berasal dari kata foto dan grafi yang 

masing-masing kata tersebut mempunyai arti sebagai berikut: foto artinya cahaya 

dan grafi artinya menulis jadi arti fotografi secara keseluruhan adalah menulis 

dengan bantuan cahaya, atau lebih dikenal dengan menggambar dengan bantuan 

cahaya atau merekam gambar melalui media kamera dengan bantuan cahaya.
1
 

Sejarah fotografi di Indonesia tidak lepas dari momen perjalanan bangsa 

dan keterkaitannya dalam perubahan politik-sosial yang terjadi di Indonesia. 

Fotografi mulai masuk di Indonesia pada era 1840 saat seorang petugas medis, 

Juriaan Munich yang berasal dari negeri kincir angin, Belanda ini diberi tugas 

untuk mengabadikan tanaman-tanaman serta kondisi alam yang ada di Indonesia, 

sebagai cara untuk mendapatkan informasi seputar kondisi alam. Saat itu, Munich 

menggunakan daguerrotype, yaitu metode atau proses percetakan yang diciptakan 
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pertama kalinya oleh dua orang sahabat dari Perancis, Louis Daguerre dan 

Nicophore Niepce pada tahun 1834 dan diumumkan penemuannya di tahun 1839.
2
 

Kassian Cephas adalah warga lokal asli Indonesia. Ia lahir pada tanggal 15 

Februari 1844 di Yogyakarta. Cephas sebenarnya adalah pribumi asli, yang 

kemudian diangkat sebagai anak oleh pasangan Adrianus Schalk dan Eta Philipina 

Kreeft, dan disekolahkan ke Belanda. Cephas lah yang kemudian mengenalkan 

dunia fotografi ke masyarakat Indonesia. Meski demikian, literatur-literatur 

sejarah Indonesia sangat jarang menyebut namanya sebagai pribumi pertama yang 

berkarir sebagai fotografer profesional. Nama Kassian Cephas mulai terlacak 

lewat karya fotografi tertuanya buatan tahun 1875, Selain Cephas, fotografer 

Indonesia lainnya adalah Mendur bersaudara.
3
 

Sejarah mencatat bahwa Jepang pada tahun 1942 telah memberikan 

kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk menyerap teknologi ini. Demi kebutuhan 

propagandanya, Jepang mulai melatih orang Indonesia menjadi fotografer untuk 

bekerja di kantor berita mereka, Domei. Pada saat itulah, Mendur bersaudara 

mendapat kesempatan untuk membentuk imaji baru tentang bangsa Indonesia. 

Lewat fotografi, Mendur bersaudara berusaha menggiring mental bangsa ini untuk 

memiliki mental yang sama tinggi dan sederajat. Frans Mendur bersama 

kakaknya, Alex Mendur juga menjadi icon bagi dunia fotografer nasional. Mereka 

kerap merekam peristiwa-peristiwa penting bagi negeri ini, salah satunya 

mengabadikan detik-detik pembacaan Proklamasi Kemerdekaan Republik 
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Indonesia. Inilah momentum di mana fotografi benar-benar “sampai” ke 

Indonesia, ketika kamera berpindah tangan dan orang Indonesia mulai bisa 

merepresentasikan dirinya sendiri. Karya foto monumental lainnya adalah foto 

pidato Bung Tomo, serta foto karya Frans Mendur yaitu, foto Soeharto yang 

sedang menjemput Panglima Besar Jendral Soedirman sepulang dari perang 

gerilya di Jogja pada tahun 1949.
4
 

Layaknya musik yang memiliki banyak aliran seperti pop, jazz, rock, metal, 

fotografi juga memiliki banyak aliran yang dapat ditekuni oleh fotografer itu 

sendiri dan beberapa yang umum kita ketahui seperti : 

A. Wildlife Photografhy (Alam Liar) 

Wildlife Photography adalah genre yang mendokumentasikan berbagai 

bentuk satwa liar di habitat alami mereka..
5
 genre foto ini sangat 

menantang karena dibutuhkan keberanian untuk bisa mendakati hewan-

hewan dan memerlukan keahlian khusus dan pengetahuan untuk 

memprediksi tindakan mereka agar bisa mendapatkan momen yang tepat 

untuk di potret. 

B. Landscape Photography (Pemandangan) 

Landscape photography menunjukan ruang dalam dunia yaitu 

pemandangan alam, kadang-kadang luas dan tak berujung, tapi kadang 
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mikroskopis. Foto landscape biasanya menangkap kehadiran alam tetapi  

juga dapat fokus pada buatan manusia. 

C. Photojournalism / Journalism (Foto Jurnalistik) 

Genre ini merupakan bentuk khusus dari jurnalis (mengumpulkan, 

mengedit, dan penyajian materi berita untuk publikasi atau siaran) yang 

menggunakan gambar untuk menceritakan sebuah kisah atau media berita 

D. Potrait / Potraiture Photography (foto subjek manusia) 

Potrait Photography atau dikenal juga Potraiture Photography adalah 

jenis genre yang mengekspose seseorang atau beberapa orang (umumnya 1 

orang) yang menampilkan ekspressi, kepribadain, dan suasana hati (sedih, 

senang, marah, dll). Dalam genre ini biasanya fokus pada wajah seseorang, 

meskipun seluruh tubuh dan latar belakang atau konteks lainnya dapat 

dimasukkan. Karena waja adalah subjek yang paling bisa menggambarkan 

suasana hati seseorang.
6
 

E. Architectural Photography (Arsitektur) 

Architectural Photography adalah genre yang memotret bangunan dan 

struktur serupa sebagai representasi estetika. Fotografer arsitektur biasanya 

terampil dalam penggunaan teknik khusu dan peralatan pendukung 

fotografi.
7
. 

F. Macro Photography 

Macro Photography (atau Photomacrography atau Macrography) 

adalah genre fotografi yang fokus pada subjek berukuran kecil seperti 
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serangga atau hewan kecil lainnya. Genre ini juga disebut fotografi close-

up yang sangat ekstrim. Bahkan seorang fotografer makro bisa membidik 

mata serangga yang kecil seperti seekor lalat. 

G. Street Photography 

Street Photography adalah fotografi yang menampilkan yang 

menampilkan kondisi manusia di tempat-tempat umum. Fotografi jalanan 

hanya sebuah istilah dan tidak selalu harus berada di jalanan atau bahkan 

lingkungan perkotaan. Yang terpenting adalah objek atau lingkungan di 

mana gambar memproyeksikan jelas manusia dalam faksimili atau 

estetika.
8
 

H. Still Life Photography 

Still Life Photography adalah penggambaran subjek / benda mati, dan 

biasanya mengekspose sekelompok benda-benda yang saling berhubungan 

seperti menceritakan sesuatu. Genre ini berbeda dari jenis fotografi lainnya 

seperti landscape atau portrait. Still life dapat memberikan kelonggaran 

pada seorang fotografer untuk menyusun elemen desain dalam sebuah 

komposisi. Namun untuk genre ini, fotografer dituntut untuk lebih 

menghadirkan “rasa” dan penggunaan pencahayaan yang halus. 

I. Fashion Photography  

Fashion Photography adalah genre fotografi yang ditujukan untuk 

menampilkan pakaian dan barang-barang fashion lainnya. Fotografi 

fashion yang paling sering dilakukan adalah untuk iklan atau majalah 
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fashion. Seiring waktu, fotografi fashion ini telah mengembangkan 

estetika sendri di mana pakaian dan mode yang ditingkatkan dengan 

kehadiran lokasi eksotis atau aksesoris. 

 

Harus diakui fotografi telah menjadi kebutuhan di segala bidang, yang 

berguna untuk mendokumentasikan sebuah momentum penting yang ada di 

sekitar kita, dan juga menggambarkan sejarah dari sebuah peristiwa yang dapat 

dilihat dan diingat semua orang, fotografi juga menjadi sebuah media untuk 

mengekspresiakan sebuah karya seni dan juga sebagai penghasil keuntungan 

ekonomi. 

Perkembangan fotografi di Indonesia sangatlah pesat, dengan teknologi 

yang berkembang cepat, masyarakat dapat dengan mudah dapat  mengabadikan 

semua hal yang mereka inginkan, dengan  kemudahan teknologi tersebut 

membuat tingkat produktifitas ekonomi menjadi meningkat, dikarenakan 

pencapaian yang tidak memakan waktu yang terlalu lama dan tetap membuat 

keuntungan yang sesuai. Perkembangan fotografi memiliki efek yang sangat besar 

dalam perkembangan bentuk dan ukuran kamera yang dibuat, dengan harga yang 

terjangkau dan hasil gambar yang makin baik, membuat semua masyarakat bisa 

memakainya dengan mudah dibandingkan di zaman sebelumnya yang 

memerlukan roll film. 

Sejauh ini, dunia fotografi di zaman sekarang, sangat berbeda, jika 

dibandingkan dengan zaman dahulu, dimana proses pengolahan foto yang 

membutuhkan waktu berhari-hari untuk mendapatkan hasil foto, dan 
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membutuhkan fotografer yang ahli untuk mendapatkan hasil foto yang diinginkan 

tetapi di zaman sekarang yaitu zaman era digital, semua orang mudah untuk 

memotret sebuah momen, dengan menggunakan perangkat telepon pintar yang 

dimilikinya, dan membagikan momen yang dia ambil ke media sosial yang dia 

miliki.  Dengan proses perkembangan fotografi yang cepat, pastinya negara kita 

juga membutuhkan sebuah perkembangan baru dalam pengaturan undang-undang 

tentang hak cipta fotografi. 

Dari segi bisnis fotografi di zaman sekarang membuat seseorang mudah 

untuk membuat keuntungan ekonomi, dengan proses yang cepat dapat 

menghasilkan keutungan ekonomi dalam waktu yang tidak terlalu lama. Namun 

masih ada pihak yang membuat sebuah pelanggaran hak cipta yang merugikan 

beberapa pihak yang tidak mendapatkan keuntungan dari keikutsertaanya dalam 

membuat sebuah ciptaan yang menghasilkan keuntungan ekonomi tersebut. Setiap 

orang yang ikut serta berhak mendapatkan hasil dari apa yang individu tersebut 

lakukan, sebab hal itu termasuk sebagai hak ekonomi atas potret. Ketentuan ini 

ditemukan dalam Undang-Undang nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta yang 

menjelaskan tentang hal tersebut yaitu : 

            Pasal 12 

(1) Setiap Orang dilarang melakukan Penggunaan Secara Komersial, 

Penggandaan, Pengumuman,Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas 

Potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara 

komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli 

warisnya. 
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(2) Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, 

dan/atau Komunikasi Potret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang 

memuat Potret 2 (dua) orang atau lebih, wajib meminta persetujuan dari 

orang yang ada dalam Potret atau ahli warisnya. 

1.1.1 Konsepsi Perlindungan Hak Cipta  

 Konespsi yang dipakai dalam kasus yang diteliti adalah pasal 5 ayat 1 (e) 

dikarenakan dalam kasus ini ada hak privasi yang dilanggar dikarenakan memakai 

potret seseorang tanpa izin, dan dikhawatirkan akan mempengaruhi reputasi orang 

yang dipotret isi dari pasal yang dimaksud adalah mempertahankan haknya jika 

terjadi hal yang merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Pasal ini melindungi 

privasi dari pemilik Hak Cipta. 

 Selain pasal tersebut terdapat pasal 12 yang berisi tentang larangan 

pemakaian objek potret untuk pemakaian secara komersil, yang dimaksudkan 

komersil adalah pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan 

untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar. 

 Selain itu Hak privasi juga terdapat dalam Undang–Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia 1945 Pasal 28 G ayat (1) yaitu Setiap orang berhak atas 

perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda 

yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan 

perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat 

sesuatu yang merupakan  hak asasi. 
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1.1.2 Pengertian hak cipta 

 Kata Hak Cipta  berasal dari kata Hak dan cipta, di Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI), Hak yaitu milik atau kepunyaan dan cipta adalah kemampuan 

pikiran untuk mengadakan sesuatu yang baru; angan-angan yang kreatif.
9
 

 Ciptaan menurut  Pasal 1 Huruf b UU Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak 

Cipta adalah hasil setiap karya pencipta dalam bentuk khas apapun juga dalam 

lapangan ilmu, seni dan sastra. Namun menurut Pasal 1 Angka 1 ke-2 UU Nomor 

12 Tahun 1997 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 

Tentang Hak Cipta Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1987 ciptaan adalah adalah hasil setiap karya Pencipta dalam bentuk khas 

dan menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra. 

Dan menurut Pasal 1 UU Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta ciptaan 

adalah adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam 

lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.
10

 

 Dalam UU Hak Cipta 2014 memberikan penjelasaan tentang potret adalah 

karya fotografi dengan objek utama adalah manusia Dan bedanya dengan foto 

adalah dari segi objek yang diambil. 

 Menurut Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014 Pencipta adalah seorang 

atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan 

suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi dan Ciptaan adalah setiap hasil karya 
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cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, 

kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang 

diekspresikan dalam bentuk nyata.
11

Jika  digali lebih dalam, siapa yang dianggap 

sebagai pencipta, yang dinyatakan sebagai pemegang hak cipta adalah pihak yang 

menerima hak tersebut secara sah.
12

   

Menurut Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014 bahwa hak cipta 

merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra 

yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan 

memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

Menurut Patricia Loughlan, Pengertian Hak Cipta adalah bentuk 

kepemilikan yang memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mengawasi 

penggunaan dan memanfaatkan suatu kreasi intelektual, sebagaimana kreasi yang 

ditetapkan dalam kategori hak cipta, yaitu kesusastraan, drama, musik dan 

pekerjaan seni, serta rekaman suara, film, radio dan siaran televisi, serta karya 

tulis yang diperbanyak melalui penerbitan.
13

 

 Jangka waktu perlindungan hak cipta di Indonesia menurut Undang-

Undang Hak Cipta Tahun 2014 adalah 50 tahun sejak pertama kali dilakukan 

pengunguman namun apabila dimiliki oleh 2 orang atau lebih, perlindungan hak 

cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan 

berlangsung 70 tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 januari tahun 
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berikutnya.
14

 Jenis-jenis ciptaan yang dilindungi terdiri dari 2 jenis yaitu hak cipta 

atas ciptaan yang dimiliki atau dipegang dan hak cipta berupa karya seni terapan, 

fotografi termasuk dalamdalam perlindungan hak cipta yang berlaku selama 50 

tahun.
15

 

Berdasarkan prinsip-prinsip Undang-Undang Hak Cipta tersebut diatas, 

PN Surabaya pada telah mengeluarkan putusan pada kasus pelanggaran hak cipta 

yang dilakukan oleh PT SILOAM INTERNATIONAL HOSPITALS, Tbk sebagai 

tergugat terhadap dr. ARNOLD BOBBY SOEHARTONO sebagai penggugat.  

Dalam kasus ini Penggugat dipotret oleh seseorang yang disuruh Tergugat  yang 

berlokasi di rumah sakit milik Tergugat. Pada saat itu tidak ada sama sekali 

penjelasan dari Tergugat mengenai tujuan pemotretan tersebut dan Penggugat 

juga tidak menaruh curiga apapun kepada Tergugat. Tanpa sepengetahuan dari 

Penggugat, pihak Tergugat menggunakan Potret dari Penggugat sebagai sarana 

promosi berupa brosur untuk memasarkan layanan kesehatan rumah sakit milik 

Tergugat. Hal ini diketahui Penggugat dari kawannya yang tiba-tiba menunjukkan 

brosur yang ditempatkan di meja resepsionis. Penggugat mengetahui dan 

menyadari terdapat hak ekonomi pada potretnya yang digunakan sebagai sarana 

promosi/iklan oleh Tergugat selaku pihak yang telah mempergunakan potret diri 

Penggugat semata–mata untuk kepentingan dan keuntungan Tergugat yang diatur 

dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Berdasarkan 

latar belakang di atas, maka peneliti ingin melakukan penelitian tentang 

“ANALISA YURIDIS TERHADAP KASUS PELANGGARAN HAK CIPTA 
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15
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(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya NO: 262 K/Pdt.Sus-

HKI/2016)” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berkaitan dengan latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana Pengaturan perlindungan hak ekonomi dan hak moral atas 

karya cipta  dibidang fotografi menurut Undang-Undang No.28 Tahun 

2014 tentang Hak Cipta ? 

2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan gugatan ganti rugi 

pelanggaran hak cipta fotografi dalam perkara NO: 262 K/Pdt.Sus-

HKI/2016 di Pengadilan Negeri Surabaya? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian Bertujuan untuk : 

A. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan norma-norma pengaturan 

Hak Cipta di bidang fotografi yang mendasari jaksa untuk melakukan 

penuntutan terhadap terdakwa dalam putusan perkara NO: 262 

K/Pdt.Sus-HKI/2016 di Pengadilan Negeri Surabaya. 

B. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara 

NO: 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016  di Pengadilan Negeri Surabaya. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai 

pihak yang berkompeten, yaitu : 

1) Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian secara keilmuan diharapkan dapat menambah  

ilmu pengetahuan, bahan studi dan dapat memberikan masukan 

bagi perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum hak 

cipta terutama di bidang hak ekonomi atas foto. 

2) Manfaat Praktis 

Hasil penelitian secara praktis diharapkan menjadi pedoman serta 

masukan bagi para praktisi hukum, maupun parapihak yang 

dirugikan akibat pelanggaran hak ekonomi atas foto. 

 

1.5 Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan  ini  akan diuraikan dalam lima bab yang 

masing-masing terdiri atas pendahuluan, tinjauan pustaka, metode 

penelitian, analisis, dan penutup serta kesimpulan. 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab 1 merupakan latar belakang penulis melakukan 

penelitian dengan mengenalkan isu hukum yang 

tersusun atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika 

penulisan 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab 2 penulis membagi menjadi dua sub-bab 

dalam menjabarkan konsep yaitu landasan teori dan 

landasan konseptual. Landasan teori adalah teori yang 
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relevan yang digunakan untuk menjelaskan isu hukum 

yang diteliti. Dalam penelitian kali ini, landasan teori 

yang akan dibahas adalah hukum hak cipta yang terdiri 

dari sejarah, hak moral dan hak ekonomi terlebih lagi di 

bidang fotografi . Selanjutnya pada landasan konseptual 

diuraikan penjelasan mengenai konsep-konsep yang 

penulis gunakan terkait hukum hak cipta dan hak 

ekonomi atas foto sehingga menjadi relevan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh penulis 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab III mengenai metode penelitian akan dijabarkan 

mengenai jenis penelitian, objek penelitian, sifat 

analisis, dan pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini. Dalam bab ini pula diuraikan hambatan-

hambatan yang dialami penulis dan solusinya 

BAB IV ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN 

Bab IV akan membahas pokok permasalahan yang 

menjadi penelitian dengan berlandaskan peraturan 

perundang-undangan, teori, konsep, serta asas-asas 

hukum. Kemudian penulis akan menguraikan secara 

terperinci atas pokok permasalahan yang dalam hal ini 

mengenai tanggung jawab oleh pihak-pihak yang 

melakukan pembatalan perjanjian sehingga 

menimbulkan suatu pelanggaran hak cipta dalam bidang 

fotografi. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini, penulis memberikan kesimpulan penelitian 

secara keseluruhan dari Bab I sampai Bab IV. 

Kesimpulan ini merupakan hasil dari keseluruhan 

rangkaian penelitian yang bertujuan sebagai panduan 

atas permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini. 
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Selain itu, penulis juga memberikan saran terhadap 

penelitian ini agar kedepannya dapat menjadi evaluasi 

dari sistem hukum secara normatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




