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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang berasal dari hasil 

kegiatan kreatif. suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada 

khalayak umum dalam berbagai bentuk, dan memiliki manfaat serta berguna da lam 

kehidupan manusia dan juga memiliki nilai ekonomis. Hak adalah sesuatu yang 

mutlak milik pemiliknya dan penggunaannya tergantung pada diri kita sendiri. 

Menurut Prof. Dr. Notonegoro Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan 

sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan secara terusmenerus oleh pihak 

tertentu dan tidak didapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat 

dituntut secara paksa olehnya. Sedangkan, Kewajiban adalah beban untuk 

memberikan sesuatu yang semestinya diberikan secara terusmenerus oleh pihak 

tertentu dan tidak didapat oleh pihak manapun. Intinya kewajiban adalah sesuatu 

yang harus dilakukan  

Hak Kekayaan Intelektual secara umum dapat digolongkan dalam dua 

kategori, yaitu Hak Cipta dan Hak atas Kekayaan Industri. Beberapa Hak Kekayaan 

Intelektual berlaku secara otomatis, misalnya Hak Cipta dan Hak terkait serta 

rahasia dagang. Sedangkan yang lain sepertii merek, paten mensyaratkan untuk 

didaftarkan sebelum dilindungi dan akan diperiksa oleh pegawai kantor Hak 

Kekayaan Intelektual untuk menentukan apakah merek atau invensi yang 

dimintakan perlindungan tersebut memenuhi syarat-syarat pendaftaran.  
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Hak Kekayaan Intelektual dapat dikaji melalui berbagai perspektif, yaitu 

melalui perspektif ekonomi, politik (politik ekonomi) dan perspektif hukum. 

Menurut perspektif ekonomi, Hak Kekayaan Intelektual merupakan objek kekayaan 

yang dapat ditransaksikan dalam proses tukar-menukar kebutuhan ekonomis 

manusia. Demikian pula dari aspek politik, Hak Kekayaan Intelektual menjadi 

instrumen negara - negara maju untuk mempengaruhi negara – negara berkembang 

setalah isu tentang Hak Kekayaan Intelektual dimasukan menjadi isu pokok dalam 

World Trade Organization (WTO) yang melahirkan The Agreement of Trade 

Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement) dan instrumen 

hukum ikutannya1 Begitu pula dengan Hak Kekayaan Intelektual yang lebih banyak 

menarik perhatian dikalangan akademisi hukum, sehingga perspektif dari segi 

hukum menjadi lebih dominan dikalangan ilmuwan hukum. Dominasi itu terlihat 

dalam kurikulum pendidikan ilmu hukum di Fakultas Hukum. Hak Kekayaan 

Intelektual ini dimasukan sebagai kurikulum wajib dan kurikulum ini tidak ditemui 

di Fakultas Ilmu Politik dan Fakultas Ekonomi.  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Hak C ipta diartikan sebagai hak 

seseorang atas hasil penemuannya yang dilindungi oleh undang-undang (seperti hak 

cipta dalam mengarang atau membuat buku). Hak Cipta diberikan untuk Ciptaan di 

bidang ilmu pengetahuan, seni dan juga sastra. Seperti yang telah tercantum di 

dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta di jelaskan bahwa 

hak cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan 

prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa 

                                                                 
1
 H. OK. Saidin, 2010, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), 

Rajawali Pers, Jakarta. hal 1 
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mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.2 

Sebelum nya penjelasan mengenai Hak Cipta Hak sudah lebih dulu di jelaskan 

dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Yang dimana dalam 

Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa: 

Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak 

cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara 

otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut 

peraturan perundang-undangan yang berlaku3. Pencipta adalah seorang atau 

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

Ciptaan yang bersifat khas dan pribadi4. 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 sah5. Pencipta dan Pemegang hak cipta juga memilik eksklusif 

untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk 

itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  

Dalam Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang No 3 Tahun 2017 Tentang Sistem 

Perbukuan bahwa penulis adalah orang yang menulis naskah buku untuk diterbitkan 

dalam bentuk buku. Dalam Pasal 1 Ayat 20 Undang-Undang No 3 Tahun 2017 

dijelaskan bahwa Penerbit adalah lembaga Pemerintah atau lembaga swasta yang 

menyelenggarakan kegiatan penerbitan buku. Penerbitan adalah seluruh proses 

                                                                 
2
 Dilihat dari Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 

3
 Dilihat dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta 

4
 Op.cit. Pen jelasan Pasal 2

 

5
 Ibid. Penjelasan Pasal 4 
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kegiatan yang di mulai dari pengeditan, pengilustrasian, dan pendesainan buku. 

Maka dari itu setiap buku yang terpublikasi atau dipublikasikan harus dengan 

sepengetahuan pencipta atau penulis sebagai pemilik atau pemegang hak cipta atas 

buku yang diciptakan nya.  

Bentuk buku terdiri dari dua, yaitu buku dalam bentuk cetak dan buku 

dalam bentuk elektronik. Buku dalam bentuk cetak merupakan karya tulis yang 

berupa teks, gambar, atau gabungan dari keduanya yang dipublikasikan dalam 

bentuk cetak. Sedangkan, buku dalam bentuk elektronik merupakan karya tulis yang 

berupa teks, gambar, audio, video atau gabungan dari keseluruhannya yang 

terpublikasikan dalam bentuk elektronik6. Buku terdiri dari dua jenis, yaitu buku 

pendidikan dan buku umum. Buku pendidikan merupakan buku yang digunakan 

dalam pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan akademik, pendidikan 

profesi, pendidikan vokasi, pendidikan keagamaan, dan pendidikan khusus. Buku 

umum merupakan buku di luar buku pendidikan7. Contohnya seperti novel dan 

komik.  

Hak Cipta terdiri atas Hak Moral dan Hak Ekonomi. Hak moral dalam 

terminologi Bern Convention menggunakan istilah moral rights, yakni hak yang 

melakat pada diri Pencipta. Melekat bermakna bahwa hak itu tidak dapat 

dihapuskan walaupun hak cipta itu telah berakhir jangka waktu hak ekonominya. 

Sedangkan Hak ekonomi merupakan hak eksklusif  Pencipta atau Pemegang Hak 

Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.  

                                                                 
6
 Dilihat dari Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perbukuan 

7
 Ibid, Pasal 6 Undang-Undang No 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perbukuan  
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Masa berlaku hak moral dimulai sejak ciptaan tersebut dipublikasikan 

sampai dengan selama lamanya atau sampai dengan bumi ini musnah, atau d apat 

dikatakan hak moral berlaku sepanjang masa. Berbeda dengan masa berlaku hak 

ekonomi seperti yang tercantum di dalam Pasal 58 Undang-Undang No 28 Tahun 

2014 Tentang Hak Cipta yang dijelaskan mengenai Perlindungan Hak Cipta atas 

Ciptaan: a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis; b. ceramah, kuliah, pidato 

dan Ciptaan sejenis lainnya; c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan 

pendidikan dan ilmu pengetahuan; d. lagu atau music dengan atau tanpa teks; e. 

drama, drama musical, tari koreografi, pewayangan dan pantomim; f. karya seni 

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

patung, atau kolase; g. karya arsitektur; h. peta; dan i. karya seni batik atau seni 

motif lain. Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh 

puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia terhitung sejak 1 Januari tahun 

berikutnya.   

Perlindungan terhadap suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan 

itu diwujudkan dalam bentuk nyata. Pendaftaan suatu ciptaan tidak merupakan 

suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Namun, pencipta maupun pemegang 

hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapatkan surat pendaftaran 

ciptaan yang dapat dijadikan sebagai bukti awal di pengadilan apabila nantinya 

timbul sengketa terhadap ciptaan tersebut. Perlindungan hak cipta tidak diberikan 

kepada ide atau gagasan karena hak cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat 

pribadi dan menunjukan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan 

kemampuan kreatifitas atau keahlian.  
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Konvensi Bern8 dan Undang-Undang Hak Cipta menempatkan buku 

sebagai salah satu jenis ciptaan yang dilindungi. Obyek perlindungan Hak Cipta 

meliputi karya ilmu pengetahuan, termasuk buku dan karya seni. Sebagai karya 

cipta, buku dan karya tulis merupakan media tempat pengekspresian ide tau 

gagasan-gagasan penulis guna membangun dialektika dengan pembaca. Buku 

memiliki format tertentu yang harus diperhatikan dan dipatuhi oleh penulisnya 9. 

Buku adalah karya tulis dan/atau karya gambar yang diterbitkan berupa cetakan 

berjilid atau berupa publikasi elektronik yang diterbitkan secara tidak berkala. Buku 

merupakan media penyampaian idea tau gagasan, gagasan yang dimaksud adalah 

gagasan yang disebarkan dalam bentuk tulisan untuk dipahami, diuji, ditanggapi 

atau dimengerti layaknya sebagai informasi bagi masyarakat yang berkepentingan. 

Istilah buku/kitab, book (Inggris), boek (Belanda), bibilian (Jerman), livres 

(Perancis), dan libros (Spanyol) merupakaan istilah- istilah yang berasal dari bahasa 

berbagai bangsa. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata penggandaan berarti proses, 

cara, perbuatan menggandakan. Dapat dikatakan bahwa penggandaan adalah sebuah 

proses untuk memperbanyak atau melipatgandakan suatu dokumen sesuai dengan 

kebutuhan. Dalam penelitian ini peneliti akan membahas lebih lanjut mengenai 

penggandaan buku. Pada saat ini buku yang telah terpublikasi atau dipublikasikan 

oleh penulisnya dan diedarkan kepada masyarakat luas, tidak jarang merupakan 

hasil dari penggandaan buku tanpa sepengetahuan penulis atau yang biasa disebut 

                                                                 
8
 Berne Convention for the Protection of Literally and Artistic Works 1886, yang telah beberapa 

kali d i rev isi, terakhir pada tahun 1971 di Paris, Andrew Chr istie and Stephen Gare, 2001, Black 

stone’s Statutes on Intellctual Property. Blackstone Press, London, hal. 416 
9
 Soelistyo, Dr. Henry, Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Et ika, PT Kanisius, Yogyakarta, 

hal. 31 
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dengan fotokopi. Penggandaan buku tanpa sepengetahuan penulis ini sudah menjadi 

hal yang biasa dikalangan masyarakat. Seringnya penggandaan buku tanpa seizin 

penulis ini dilakukan oleh pelaku usaha yang bertujuan untuk mengkomersialkan 

penggandaan buku tersebut. Penggandaan buku ini beredar di masyarakat 

dikarenakan sulitnya untuk mendapatkan buku dengan kualitas serta isi buku yang 

kurang lebih sama tetapi dengan harga yang jauh lebih murah daripada buku yang 

asli. 

Penggandaan buku ini sangat jelas sudah melanggar hak penulis atas 

ciptaan nya karena dilakukan tanpa sepengetahuan oleh penulis dari buku tersebut 

yang tidak lain adalah pemegang hak cipta dari buku tersebut. Hasil dari 

penggandaan buku ini juga lebih banyak diminati oleh masyarakat dari berbagai 

kalangan dibandingkan dengan buku yang asli. Kegiatan penggandaan buku ini 

sangat berdampak buruk bagi perekonomian pencipta buku tersebut dan akan 

menguntungkan pelaku usaha yang menggandakan buku tersebut secara illegal.  

Aktivitas penggandaan buku secara ilegal ini tentu saja akan berpengaruh 

terhadap produktifitas penulis dalam menghasilkan buku baru dikarenakan hak 

ekonomi yang seharusnya menjadi milik penulis tidak dihargai. Sehingga 

seharusnya menguntungkan bagi dirinya karema adanya penggandaan buku secara 

ilegal menjadi merugikan penulis buku. Pengandaan buku yang dilakukan secara 

ilegal ini kebanyakan dilakukan oleh para pengusaha atau pemilik tempat fokokopi 

yang bekerja sama dengan para penjual buku hasil dari penggandaan secara ilegal. 

Meskipun para pengusaha atau pemilik tempat fotokopi merasa hanya melakukan 

tugasnya sebagai tempat fotokopi buku, para pengusaha atau pemilik tempat 
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fotokopi juga dapat dkategorikan sebagai pelanggaran hak cipta, karena telah 

melakukan penggandaan buku secara ilegal, begitu pula dengan para penjual buku 

hasil dari penggandaan.  

Pengusaha atau pemilik tempat fotokopi melakukan fotokopi buku 

menjadi banyak dan dijual oleh pelaku usaha penjual buku hasil penggandaan 

tersebut dan keduanya sama sama menghasilkan uang dan melakukan penggandaan 

untuk dikomersialkan. Dalam hal ini keduanya dianggap merugikan penulis karena 

telah menggandakan buku untuk dikomersialkan dan keduanya juga dianggap 

melanggar Hak Cipta yang dimiliki oleh penulis buku yang d igandakan tersebut. 

Oleh karena itu, diperlukan tindakan hukum untuk memberantas fenomena 

penggandaan buku tanpa seizin penulis yang dilakukan secara ilegal. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1) Bagaimana perlindungan hukum menurut Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang seharusnya diberikan kepada 

pencipta perihal penggandaan buku?  

2) Bagaimana sanksi yang sesuai bagi pelaku usaha penggandaan buku 

menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta? 

3) Apakah pembeli buku dari hasil penggandaan buku tersebut bisa 

dikenakan sanksi juga?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1) Untuk mengetahui perlindungan hukum yang seharusnya diberikan 

kepada pencipta perihal penggandaan buku.  
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2) Untuk mengetahui sanksi apa yang sesuai dan yang seharusnya diberikan 

bagi pelaku usaha penggandaan buku. 

3) Untuk mengetahui apakah pembeli buku dari hasil penggandaan buku 

tersebut bisa dikenakan sanksi atau tidak.  

 

1.4  Manfaat Penelitian 

 Dalam penulisan penelitian ini diharapkan terdapat manfaat dan kegunaan 

yang dapat diambil. Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:  

a. Agar pencipta buku lebih memahami hak yang dimilikinya sebagai 

pencipta. 

b. Agar pelaku usaha penggandaan buku tanpa seizin pencipta mengetahui 

sanksi-sanksi apa yang akan diterimanya jika tetap melakukan kegiatan 

penggandaan buku tanpa seizin pencipta. 

c. Agar masyarakat umum tidak lagi membeli buku yang digandakan tanpa 

seizin penciptanya, serta masyarakat bisa lebih memahami tentang hak 

cipta atas buku. 

1.5  Sistematika Penulisan 

 Dalam rangka mempermudah isi karya tulis ini perlu dibuat sistematika 

penulisan dengan melalui perincian sebagai berikut: 

BAB I: Pendahuluan 

 Di dalam Bab I ini penulis menjelaskan latar belakang, rumusan 

permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian serta 

sistematika penelitian.  
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BAB II: Tinjauan Pustaka 

 Di dalam Bab II penulis menjelaskan mengenai landasan teori, landasan 

konseptual yang berisi Undang-Undang dan norma yang relevan dengan isu 

hukum yang penulis bahas di dalam penelitian ini Hak Kekayaan Intelektual, 

Hak Cipta  

BAB III: Metode Penelitian 

 Di dalam Bab III ini penulis menjelaskan jenis metode penelitian apa 

yang digunakan pada penelitian ini.  

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan 

  Di dalam Bab IV ini penulis melakukan analisis serta menjawab rumusan 

masalah yang ada dengan cara menjelaskannya menurut teori- teori dan aturan 

yang tercantum didalam tinjauan pustaka.  

BAB V: Kesimpulan dan Saran 

 Di dalam Bab V ini adalah bagian terakhir yang ada di karya tulis ini, 

yang berisikan kesimpulan dari keseluruhan penelitian serta pembahasan yang 

sudah di jelaskan di bab sebelumnya. Tidak lupa dalam bab ini juga turut di 

sertakan saran. 

 

 

 

 

 




