
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain untuk saling 

melengkapi dan menjalankan kegiatan sosial. Dalam berhubungan sosial manusia diberikan 

suatu akal pikiran guna melancarkan kegiatan sosial dan dapat bekerjasama dalam lingkup 

sosialnya. Selain itu juga manusia diciptakan dan dikaruniai suatu kreativitas tinggi. Salah 

satu wujud dari kreativitas tersebut adalah banyaknya karya hasil manusia seperti lantunan 

lagu, puisi, film, dan banyak karya lainnya. Tidak hanya karya seni, kreativitas ini dapat juga 

dituangkan dalam kemampuan untuk menciptakan banyak karya lainnya termasuk karya-

karya dalam ranah teknologi. Karya-karya ini diciptakan oleh manusia sebagai pencipta. 

Dalam ranah hukum karya-karya yang diciptakan ini dapat dilindungi hukum, karya-karya ini 

akan mendapatkan hak cipta yang diberikan kepada pencipta karya-karya tersebut.  

Karya-karya intelektual manusia tersebut apakah di bidang ilmu pengetahuan atau seni, 

sastra atau teknologi dilahirkan dengan pengorbanan tersebut menjadi karya yang bernilai, 

apalagi dengan manfaat ekonomi yang melekat pada HKI menumbuhkan konsep kekayaan 

(properti) terhadap karya-karya intelektual bagi dunia usaha dan menjadi aset perusahaan.1 

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang 

lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (art 

and literary) yang di dalamnya mencakup pula program komputer.2 Hak Kekayaan 
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Intelektual, disingkat HKI atau adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk Intellectual 

Property Rights (IPR), yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu 

produk atau proses yang berguna untuk manusia. Inti HKI adalah hak untuk menikmati secara 

ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual.3 Sebenarnya kekayaan intelektual terbagi 

menjadi 2 (dua) bagian, yaitu hak kekayaan industri dan hak cipta, hak kekayaan industri 

tersebut terbagi lagi menjadi beberapa hak yang antara lain adalah sebagai berikut :4 

a. Hak Paten (Paten/Paten sederhana) 

b. Rahasia Dagang 

c. Merek 

d. Desain Industri 

e. Perlindungan Varietas Tanaman 

f. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 

g. Indikasi Geografis dan Indikasi Asal serta Kompetisi Terselubung. 

 Hak Cipta merupakan hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak cipta untuk dapat 

memperluas ataupun memperbanyak ciptaannya. Hak Cipta secara tersirat diatur dalam Pasal 

28H Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yakni setiap orang berhak mempunyai 

hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh 

siapapun. Seiring dengan pemberlakuan UU Hak Cipta, maka sudah sewajarnya masyarakat 

mengetahui tentang hak karya orang lain, tentunya hak ini harus dihormati secara moral, dan 

diberikan imbalan yang layak secara ekonomi.5 
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Pengertian Hak Cipta dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 (UU 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. Sedangkan menurut Saidin, Hak 

Cipta merupakan hak benda immateriil yang dimaksud dengan hak milik immateriil adalah 

hak milik yang objek haknya adalah suatu benda yang tidak memiliki wujud, sehingga dalam 

hal ini bukan fisik atau wujud dari suatu suatu benda atau barang yang di hak ciptakan, namun 

apa yang terkandung di dalamnya yang memiliki hak cipta.6 

Hak Cipta adalah suatu hak yang harus dilindungi karena, apabila tidak dilindungi akan 

merugikan orang yang telah bersusah payah berinspirasi, berimajinasi dan berpikir untuk 

menciptakan sesuatu, oleh karena itu patutlah dikatakan bahwa Hak Cipta merupakan bagian 

Hak Kekayaan Intelektual yang sangat penting untuk dilindungi, terutama bagi lembaga 

litbang dan perguruan tinggi yang banyak menghasilkan karya tulis ilmiah, buku, maupun 

perangkat lunak (software).7 Di dalam Hak Cipta terkandung dua macam hak yaitu hak 

ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas 

ciptaannya, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta (termasuk 

pelaku) yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun, antara Pencipta dan 

Ciptaannya ada sifat kemanunggalan atau dengan kata lain ada hubungan integral antara 

keduanya.8  

Adapun pengertian dari letak manusia sebagai pencipta juga diperjelas dalam Pasal 1 angka 

2 UU Hak Cipta Tahun 2014 Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa  : 
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Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau 

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

 

Selanjutnya, Pasal 40 Ayat (1) UU Hak Cipta Tahun 2014 juga mengatur berbagai  berbagai 

jenis ciptaan yang dilindung oleh undang-undang, adapun ciptaan yang dilindungi meliputi 

Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. 

Perlindungan suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam 

bentuk yang nyata. Pencatatan ciptaan ini bersifat tidak wajib untuk didaftarkan dan 

mendapatkan hak cipta. Namun, pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan 

ciptaannya akan mendapat surat pencatatan ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal 

di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut. Diluar dari 

kemampuan manusia dan kedudukannya sebagai pencipta, dalam ranah hukum hak kekayaan 

intelektual bidang hak cipta, dikenal juga keterampilan manusia dalam mengolah suatu karya 

yang sudah diciptakan melalui sebuah izin tertulis untuk melaksanakan hak ekonomi atas 

ciptaan pencipta atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu yang disebut dengan Lisensi. 

Pengertian lisensi dalam Pasal 1 angka 20 UU Hak Cipta Tahun 2014, yaitu : 

Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik 

Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya 

atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu. 

 

Selanjutnya pengertian Hak Terkait berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU Hak Cipta Tahun 2014 

adalah : 

Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak 

eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga Penyiaran. 

Pada kaitannya dengan Hak Cipta, Sujana Donandi, Dosen pada President University 

berpendapat bahwa Hak Cipta merupakan suatu hak yang timbul atas adanya suatu Ciptaan di 

bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Dengan adanya Hak Cipta pemegang Hak Cipta 



 

 

memiliki hak eksklusif untuk menggunakan, memperbanyak, maupun menyebarluaskan hasil 

ciptaannya.9 Selanjutnya sebagaimana juga tertulis pada UU Hak Cipta Tahun 2014 bahwa hak 

terkait sendiri berkaitan dengan 3 pihak yakni pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau 

lembaga Penyiaran yang memiliki perannya masing-masing. Maka dapat dikatakan bahwa hak 

siar merupakan bagian dari hak terkait.  

 Secara khusus terkait Hak Siar, layaknya Pencipta, Lembaga Penyiaran juga memiliki hak 

ekonomi. Berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf c UU Hak Cipta tahun 2014, hak ekonomi 

tersebut berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak karya siarannya pertama kali disiarkan. 

Selanjutnya berdasarkan Pasal 25 ayat (2) UU Hak Cipta Tahun 2014, hak ekonomi tersebut 

berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak karya siarannya pertama kali disiarkan, dan meliputi 

hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan : 

1. Penyiaran ulang siaran,  

2. Komunikasi siaran; 

3. Fiksasi siaran; dan/atau 

4. Penggandaan Fiksasi siaran. 

Pada pelaksanaannya, secara singkat dapat dijelaskan bahwa pihak pemegang hak lisensi 

merupakan pihak yang dengan sebuah izin tertulis, mendapatkan hak untuk melaksanakan hak 

ekonomi atas ciptaannya dengan sebelumnya membayarkan sejumlah royalti kepada pencipta, 

dengan besaran sebagaimana diperjanjikan oleh kedua pihak terkait.  

Dengan adanya perlindungan yang sudah diatur dan dirangkai sedemikian rupa, diharapkan 

agar setiap pencipta dan penikmat. Ciptaan agar dapat menggunakan ciptaan dengan adil dan 

tanpa maksud merugikan pihak manapun, terutama pencipta yang sudah sedemikian rupa 
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mencurahkan usaha untuk ciptaannya tersebut. Namun dalam kenyataannya, perbuatan 

merugikan masih tetap terjadi. Teknologi informasi dan komunikasi di satu sisi memiliki peran 

strategis dalam pengembangan hak cipta tetapi di sisi lain mungkin akan menjadi alat untuk 

pelanggaran hukum dibidang hak cipta.10 

Piala dunia atau FIFA World Cup merupakan sebuah pertandingan sepak bola Internasional 

yang menjadi perbincangan paling ramai di Indonesia karena merupakan gelaran sepak bola 

terbesar di dunia. Siaran piala dunia sendiri ditayangkan melalui banyak media, mulai dari siaran 

langsung di televisi maupun streaming melalui jaringan internet, serta media lainnya. Berkaitan 

dengan penayangan siaran piala dunia bahwa tidak semua stasiun televisi yang berhak 

menayangkan siaran tersebut memiliki hak siar atas piala dunia harus disertai dengan izin atau 

lisensi dari pemilik hak atau pemegang hak cipta, begitu juga dengan pihak-pihak lain yang akan 

menayangkan di kawasan komersial dan menggunakannya secara komersial. Banyak pihak yang 

kurang memperhatikan bahwa penayangan siaran piala dunia di kawasan komersial atau 

menggunakannya secara komersial wajib untuk memperoleh izin atau lisensi terlebih dahulu.  

Pada tahun 2015, terdapat suatu kasus mengenai lisensi hak siar yang gugatannya 

dilayangkan oleh PT. Inter Sport Marketing (PT. ISM) terhadap PT. Metro Hotel Internasional. 

PT. ISM merupakan pihak yang menjadi penerima hak lisensi (licensee) dari Federation 

International De Football Association (FIFA) dan memiliki posisi sebagai Master Right Holder 

di seluruh wilayah Republik Indonesia atas Hak Media dari FIFA World Cup Brazil 2014. FIFA 

World Cup sendiri merupakan ajang pertandingan sepak bola tahunan yang diselenggarakan oleh 

FIFA dan diikuti oleh tim sepak bola dari berbagai negara.  
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Berdasarkan hak-hak media yang diberikan terhadap Penggugat, Penggugat memberikan 

Sub Lisensi kepada TV ONE dan ANTV secara eksklusif untuk menyiarkan acara/ program 2014 

FIFA World Cup Brazil 2014 dengan sistem Free to Air Broadcast. Kemudian diantaranya 

kepada K-VISION dan VIVA+ secara eksklusif untuk menyiarkan / program 2014 FIFA 

WORLD CUP BRAZIL dengan system Pay TV Broadcaster serta untuk internet mobile rights 

kepada Domikado. 

Pada kasus tersebut, PT. ISM menggugat atas alasan bahwa New Metro Hotel telah 

melanggar atau mengambil hak ekonomi PT. ISM dengan melaksanakan acara nonton bareng 

yang diselenggarakan dengan memungut biaya sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 

padahal PT. ISM tidak memberikan penyerahan hak ataupun memberikan izin kepada New 

Metro Hotel Semarang dalam bentuk apapun. Dalam kasus tersebut, New Metro Hotel Semarang 

juga mengajukan eksepsi berupa persona standi in judicio dengan alasan bahwa pada UU Hak 

Cipta tidak diatur posisi dan kewenangan pemegang lisensi dalam mengajukan gugatan di muka 

pengadilan. Maka dari itu bagi pemegang hak cipta, perilaku yang menirukan, pengambilan hak 

cipta, dan menyiarkan film atau acara milik pencipta tanpa izin iyalah hal yang merugikan, 

karena selain melanggar hak ekonomi tindakan tersebut juga melanggar hak moral.11 

Atas dasar tersebut, penulis memiliki keinginan untuk menggunakan ilmu yang sudah 

didapatkan, dengan melakukan sebuah penelitian terhadap kedudukan pemegang hak lisensi, 

secara spesifik lisensi hak siar, dalam mengajukan gugatan perkara perdata. Dengan adanya 

penelitian ini, diharapkan agar penulis dapat mengungkapkan kedudukan hukum dari pemegang 

lisensi hak cipta dan hak terkait, dan kiranya masyarakat luas dapat lebih paham dan sadar 

mengenai kedudukan yang ada dan dapat menghargai kedudukan pencipta, pemegang hak 
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terkait dan lisensi hak siar lebih lagi dengan tidak melanggar prosedur perizinan yang 

seharusnya ataupun pelanggaran hak cipta lainnya. 

1.2. Rumusan Masalah 

 Adapun rumusan masalah yang penulis ambil dari latar belakang masalah yang telah 

penulis jelaskan di atas, yaitu : 

1. Bagaimana pengaturan pencatatan perjanjian lisensi dalam Undang-Undang No. 28 

Tahun 2014? 

2. Bagaimana kedudukan (legal standing) pemegang lisensi hak siar dalam 

mengajukan gugatan perkara perdata terhadap pelaku pelanggaran hak siar? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian dari skripsi ini adalah : 

1. Menganalisis pengaturan pencatatan hak lisensi dalam Undang-Undang No. 28 

Tahun 2014. 

2. Menganalisis kedudukan pemegang lisensi hak siar dalam mengajukan gugatan 

perkara perdata. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Mengembangkan ilmu hukum, pengetahuan pembaca dan kesadaran masyarakat luas terkait 

dengan hak cipta, hak terkait dan hak lisensi. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

Sebagai masukan bagi pengambil kebijakan dan praktisi hukum terutama dibidang hak 

kekayaan intelektual dalam mengatasi ketimpangan kebijakan pengajuan gugatan bagi 

pemegang hak lisensi. 



 

 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Penelitian ini ditulis dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I   Pendahuluan 

BAB ini memuat latar belakang penulis dalam penulisan penelitian ini, apa yang menjadi 

tujuan penulis serta apa saja rumusan masalah yang ingin dikaji penulis. 

BAB II  Tinjauan Pustaka 

BAB ini memuat landasan teori dan konseptual dari topik yang ditulis penulis, yakni terkait 

lisensi dalam bidang hak cipta. 

BAB III  Metode Penelitian 

BAB ini memuat pemaparan akan metode penelitian dengan rincian jenis penelitian, data 

penelitian yang akan digunakan penulis, teknik dari pengumpulan data, pendekatan penelitian 

serta teknik analisis data yang akan didapatkan nantinya. 

BAB IV Hasil Penelitian dan Analisis 

BAB ini memuat hasil penelitian serta analisis penulis mengenai rumusan masalah dari 

penelitian ini. 

BAB V Kesimpulan dan Saran 

BAB ini memuat kesimpulan serta saran penulis yang disimpulkan serta disampaikan terkait 

penelitian yang telah dilakukan, guna menjawab rumusan masalah yang ada.  

 

 

 

 


