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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 LATAR BELAKANG 

Seni merupakan suatu ekspresi perasaan manusia yang memiliki unsur 

keindahan di dalamnya dan diungkapkan melalui suatu media yang sifatnya nyata, 

baik itu dalam bentuk nada, rupa, gerak, dan syair, serta dapat dirasakan oleh panca 

indera manusia. Definisi seni sangat sulit untuk dinilai dengan jelas karena tiap 

individu tentu memiliki prespektif yang berbeda-beda mengenai suatu keindahan. 

Seni sendiri merupakan sebuah karya intelektual manusia yang layak untuk 

dilindungi oleh hukum sehingga Indonesia memberikan perlindungan hak cipta 

kepada pencipta sebuah karya seni. Perlindugan terhadap hak cipta adalah 

perlindungan hak yang mengacu pada model yang pertama kali dikenal dibelahan 

dunia Barat (Amerika dan Eropa Barat).  

Negara yang lebih dahulu maju mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi diikuti dengan kemajuan dalam bidang industri dan perdagangan yang 

kesemuanya itu memunculkan hak-hak ekonomi (property right). Negara tersebut 

mengupayakan agar hak-hak itu dilindungi secara yuridis, dan kemudian muncullah 

proteksi itu dalam dalam bentuk perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (yang 

selanjutnya disingkat HKI), yang diwujudkan dalam bentuk aturan normatif.1 

Indonesia memiliki Undang-undang tentang hak cipta yang telah mengalami 

beberapa kali perubahan meliputi UU No. 6 tahun 1982 , UU No. 7 tahun 1987 , 

UU No.12 tahun 1997 , UU No.19 tahun 2002 , hingga yang sekarang berlaku yaitu 

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut 

sebagai UUHC). Pengertian tentang Hak Cipta tertuang dalam pasal 1 ayat 1 UUHC 

yang menyatakan “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara 

otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam 

                                                           
1OK. Saidin., Sejarah Politik Hukum Hak Cipta, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, h.3. 
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bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan”.  

Pasal 1 angka 3 UUHC menentukan bahwa “Ciptaan adalah setiap hasil 

karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas 

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

yang diekspresikan dalam bentuk nyata”. Karya seni apabila merujuk pada pasal ini 

jelas dapat diklasifikasikan sebagai sebuah ciptaan, yang dalam hal ini dilindungi 

oleh UUHC. 

Pengertian Pencipta menurut pasal 1 angka 2 UUHC adalah  “seorang atau 

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

ciptaan yang bersifat khas dan pribadi”. Pemegang Hak Cipta menurut pasal 1 

angka 4 UUHC 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”. Hak cipta menurut pasal 4 

UUHC ditentukan bahwa, “Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf 

a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.”  

Pasal 5 ayat (1) UUHC menentukan pengertian dan cakupan mengenai hak 

moral, yaitu : 

Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat 

secara abadi pada diri Pencipta untuk:  

a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan 

sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;  

b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;  

c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;  

d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan  

e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi       

Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan 

diri atau reputasinya.  

Ketentuan Pasal 5 ayat (2) UUHC menyebutkan bahwa, “Hak moral sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi 

pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal 

dunia”. Ahliwaris yang menerima wasiat atau pengalihan pelaksanaan hak karena 
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sebab lain setelah Pencipta meninggal dunia, menurut Pasal 5 ayat (3) ditentukan 

bahwa, “Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan 

haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut 

dinyatakan secara tertulis”. 

Pengertian Hak Ekonomi menurut ketentuan pasal 8 UUHC yaitu, “Hak 

ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk 

mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan”. Pengertian ‘eksklusif’ (exclusive 

rights) ditetapkan dalam Penjelasan Pasal 4 UUHC sebagai berikut, “Yang 

dimaksud dengan ‘hak eksklusif’ adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi 

Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut 

tanpa izin Pencipta. Pemegang Hak Cipta yang bukan Pencipta hanya memiliki 

sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi”.  

Fakta yang terjadi di Indonesia sekarang ini adalah sangat banyak karya seni 

yang diciptakan oleh pencipta dengan berbagai macam ragamnya, seperti seni 

rupa,musik,gerak,teater,sastra dan masih banyak lagi jenis-jenis seni di dunia. 

Pencipta karya seni di Indonesia menciptakan banyak sekali ragam karya seni yang 

mengandung unsur estetika sensual dan pornografi seperti karya seni lukis yang 

diciptakan oleh beberapa pelukis di Indonesia yang salah satunya adalah karya seni 

lukis yang diciptakan oleh maestro seni lukis di Indonesia Fransiskus Xaverius 

Basuki Abdullah. Lukisan yang diciptakan oleh Basuki Abdullah telah tersebar luas 

di internet dan dapat diakses oleh semua orang, selain karya seni lukis yang 

diciptakan oleh Basuki Abdullah juga masih banyak lagi ragam seni yang 

mengandung estetika sensual dan pornografi, seperti contoh karya seni patung yang 

menunjukkan unsur erotis banyak sekali dibuat oleh para seniman yang ada di 

Indonesia seperti patung Balerina yand terdapat di daerah Citraland, Surabaya Jawa 

Timur, Patung Wanita Bali, Foto Tara Basro dan masih banyak sekali ragam karya 

seni yang mengandung unsur erotis di Indonesia. Pornografi di Indonesia tentunya 

merupakan sebuah hal yang melanggar norma kesusilaan bagi beberapa individu, 

namun tidak dapat dipungkiri bahwa sebuah hal dapat diklasifikasikan sebagai 

pornografi dan melanggar norma kesusilaan masih sangatlah abstrak karena 
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Indonesia yang merupakan negara kepulauan tentunya memiliki berbagai macam 

kebudayaan yang berbeda-beda sehingga masyarakatnya juga memiliki prespektif 

yang berbeda-beda mengenai pornografi. Dalam hal ini maka Pemerintah membuat 

undang-undang khusus untuk mengatur mengenai pornografi. 

Peraturan mengenai Pornografi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor  44  Tahun 2008 Tentang Pornografi (selanjutnya 

disebut sebagai UU Pornografi). Pengertian dari pornografi tersurat dalam pasal 1 

angka 1 UU Pornografi yang menentukan bahwa, 

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar 

bergerak,   animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya 

melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka 

umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar 

norma kesusilaan dalam masyarakat. 

  

Didasarkan ketentuan undang-undang di atas dikaitkan dengan banyaknya 

karya seni di Indonesia yang mengandung unsur sensual dan pornografi, maka 

penulis mengemukakan judul skripsi ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK 

CIPTA KARYA SENI YANG MENGANDUNG UNSUR EROTIS. 

I.2. RUMUSAN MASALAH 

Didasarkan pada paparan latar belakang masalah tersebut di atas, maka 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: “Apakah karya seni yang mengandung 

unsur erotis dapat memperoleh perlindungan Hak Cipta?” 

I.3. TUJUAN PENELITIAN 

1. Tujuan Akademis 

a. Penulisan ini dibuat untuk melengkapi dan merupakan salah satu syarat 

untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum 

Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya. 

 2. Tujuan Praktis 

a. Untuk lebih mengetahui dan memahami perlindungan hak cipta 

terhadap karya seni yang mengadung unsur estetika seksual dan 

pornografi 
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b. Untuk lebih mengetahui dan memahami mengenai batasan perlindungan 

hak cipta terhadap suatu ciptaan 

I.4. METODE PENELITIAN 

a. Tipe Penelitian 

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Yuridis Normatif melalui studi 

pustaka yang menggunakan berbagai teori hukum dan peraturan 

perundang-undangan. 

b. Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Statutes 

Approach, Doctrinal Approach dan Conceptual Approach.2 “Statutes 

Approach adalah pendekatan yang di lakukan dengan menelaah undang – 

undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang 

di tangani” “Doctrinal Approach adalah pendekatan yang di lakukan 

dengan melihat pada pendapat dan doktrin para sarjana di bidang ilmu 

hukum dan literatur hukum” dan “Conceptual Approach yaitu pendekatan 

yang dilakukan manakala penulis beranjak dari pandangan-pandangan dan 

doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum.” 

c. Sumber Penelitian Hukum 

Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa sumber penelitian hukum 

terdiri dari dua bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder3  

 1. Bahan hukum primer menurut Peter Mahmud Marzuki yaitu “bahan 

hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum 

primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam 

pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.”4 

 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 

                                                           
2 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Prenanda Media Group, 

Jakarta, 2016, h.133. 
3 Ibid, h.181. 
4 Ibid. 
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 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi 

 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 

 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

 Hukum Adat  

2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung bahan 

hukum primer, antara lain adalah literatur, asas-asas, yurisprudensi, dan 

doktrin. 

d. Langkah Penelitian 

1. Langkah Pengumpulan Bahan Hukum 

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi, klasifikasi serta 

sistematisasi. Inventarisasi dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan 

hukum terkait dengan permasalahan penelitian melalui studi pustaka. Selanjutnya, 

bahan-bahan hukum tersebut diklasifikasikan sesuai dengan rumusan masalah. 

Kemudian, bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis agar dapat 

dipelajari dan dipahami lebih mudah. 

 2. Langkah Analisis 

 Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif/dogmatic 

sehingga metode yang digunakan adalah metode deduksi, yang berarti berawal dari 

hal yang bersifat umum kemudian diterapkan pada rumusan masalah untuk 

menghasilkan pembahasan yang bersifat khusus. Dalam penelitian ini, saya 

menggunakan penafsiran autentik dan penafsiran sistematis. Penafsiran autentik 

adalah penafsiran yang pasti terhadap arti kata yang ditentukan dalam peraturan 

perundang-undangan itu sendiri. Sedangkan Penafsiran Sistematis adalah 

penafsiran yang melihat susunan pasal yang berhubungan dengan pasal-pasal 

lainnya yang ada didalam undang-undang itu sendiri maupun undang-undang lain 

untuk memperoleh pengertian yang lebih valid. 

 



7 

 

 

 

I.5. MANFAAT PENULISAN 

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui dan memperoleh wawasan yang lebih komprehensif 

mengenai perlindungan hak cipta terhadap karya seni yang mengandung 

unsur erotis. 

2. Hasil penulisan ini dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut dan menambah 

wawasan ilmu pengetahuan tentang perlindungan hak cipta di Indonesia. 

I.6. PERTANGGUNG JAWABAN SISTEMATIKA 

Penelitian ini terbagi menjadi 4 bab, masing-masing terbagi dalam 

beberapa subbab. BAB I: PENDAHULUAN. Bab ini merupakan bab awal 

penulisan skripsi, dengan menerangkan latar belakang mengenai perlindungan hak 

cipta terhadap karya seni yang mengandung unsur pornografi menurut UU Hak 

Cipta. Bab ini juga mengemukakan rumusan masalah, tujuan penelitian dan metode 

penelitian yang digunakan, yakni yuridis normatif. 

 Dilanjutkan dengan BAB II: TINJAUAN UMUM HAK CIPTA DAN 

PORNOGRAFI BERDASARKAN PERATURAN HUKUM DI INDONESIA. 

Bab ini terdiri dari dua subbab. Bab 2.1 Hakikat dan Pengertian Hak Cipta, 

dalam sub-bab ini mengemukakan pengertian dari ciptaan yang diatur oleh UU Hak 

Cipta. Bab 2.2 Pengertian dan Bentuk Pornografi, dalam sub-bab ini 

menjelaskan mengenai pengertian pornografi menurut Perkembangan Sejarah dan 

Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. 

BAB III ANALISIS PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP 

KARYA SENI. Dalam bab ini terdiri dari  2 sub-bab . Bab 3.1.Kronologi Kasus 

,dalam sub-bab ini membahas mengenai kronologi kasus. Bab 3.2 Posisi Hak 

Cipta terhadap karya seni yang mengandung unsur pornografi , dalam sub-bab 

ini mengemukakan bagaimana posisi dan kedudukan hak cipta terhadap karya seni 

yang mengandung unsur pornografi. 

BAB IV: KESIMPULAN, Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. 

Kesimpulan merupakan jawaban singkat terhadap rumusan masalah yang diteliti, 
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sedangkan saran merupakan rekomendasi atau prespektif untuk menangani 

permasalahan yang sejenis kedepannya. 


