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PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seseorang yang memiliki imajinasi, kemampuan pikiran, keahlian dan 

keterampilan dapat menciptakan suatu ciptaan, baik di bidang ilmu pengetahuan, 

seni maupun sastra. Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan misalnya buku, 

karya tulis dan program komputer. Ciptaan dibidang seni misalnya seni lukis, seni 

patung, seni musik, dan seni batik. Sedangkan ciptaan dibidang sastra misalnya 

cerita pendek, novel, dan semua hasil karya sastra lainnya. 

Apabila dibaca dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikeluarkan 

oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, arti sastra adalah bahasa atau kata-

kata ataupun gaya bahasa yang dipakai dalam kitab-kitab yang tidak 

menggunakan bahasa sehari-hari. Sastra dapat pula diartikan sebagai karya tulis 

yang jika dibandingkan dengan tulisan-tulisan lainnya memiliki berbagai ciri 

keunggulan seperti keaslian, keartistikan, keindahan dalam isi serta ungkapannya. 

Sedang arti lain mengenai sastra ini adalah kitab suci, kitab ilmu pengetahuan, 

tulisan atau huruf.
1
 

Ciptaan yang merupakan hasil dari pemikiran seorang pencipta bukan saja 

bermanfaat bagi pencipta itu sendiri melainkan juga mempunyai fungsi sosial 

yang besar sekali bagi masyarakat luas. Semakin tinggi mutu ciptaan itu makan 

semakin banyak pula warga masyrakat yang dapat menikmati dan memetik 

manfaat dari hasil ciptaan tersebut. 
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Di era reformasi seperti sekarang ini, penegakan hukum merupakan hal 

yang sangat mendasar dan sangat penting bagi terwujudnya masyarakat yang 

tertib. Supremasi hukum dan kepastian hukum membuat orang menjadi tenang 

dalam mengungkapkan  ide-ide baru tanpa harus dihantui oleh rasa takut jika ide-

ide barunya ditiru, dimanfaatkan atau disalahgunakan oleh orang lain. Berbagai 

pelanggaran mengenai hak cipta (Copyrights) seperti kegiatan perbanyakan atau 

lebih dikenal dengan pembajakan tentang hasil karya cipta seseorang maupun 

badan hukum sangat menghambat perkembangan kreatifitas seseorang, dimana 

seorang pencipta menjadi enggan membuat karya-karya baru karena khawatir 

hasil karya ciptaannya disalahgunakan (dibajak) tanpa persetujuan dirinya. 

Kurangnya pengetahuan mengenai masalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 

khususnya hak cipta sebenarnya telah membuat tidak saja para pencipta tetapi 

juga masyarakat Indonesia pada umumnya menjadi pihak yang dirugikan.
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Hukum HKI meliputi suatu bidang hukum yang membidangi hak-hak dari 

karya-karya atau ciptaan-ciptaan hasil olah pikir manusia bertautan dengan  

kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi dan moral. Di dalam hak cipta, 

yang merupakan bagian HKI terkandung hak-hak eksploitasi atau hak-hak 

ekonomi (Economic Rights) dan hak-hak moral (Moral Rights). Berdasarkan hak-

hak ekonomi yang di punyai, memungkinkan seorang pencipta mengeksploitasi 

suatu karya cipta sedemikian rupa untuk memperoleh keuntungan–keuntungan 

ekonomi, sehingga perlu dilindungi secara memadai.
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Oleh karena itu, suatu ciptaan jika tidak di kelola secara tertib berdasarkan 

seperangkat kaidah-kaidah hukum, dapat menimbulkan sengketa antara pemilik 

hak cipta dan pengelola (pemegang) hak cipta atau pihak lain yang melanggarnya. 

Untuk pengaturannya diperlukan seperangkat ketentuan-ketentuan hukum yang 

efektif dari segala kemungkinan pelanggaran oleh mereka yang tidak berhak atas 

hak cipta yang dimiliki seseorang.
4
 

Kesadaran hak cipta masyarakat Indonesia masih sangat rendah. Hal ini 

dapat dilihat dengan diketemukannya banyak pembajakan-pembajakan terhadap 

hak cipta. Beberapa penyebab lemahnya penegakan hukum di bidang HKI, yakni 

karena kurangnya pemahaman HKI oleh masyarakat, terutama di kalangan 

penegak hukum. Selain itu, adanya perbedaan pandangan nilai-nilai yang masih 

menganggap karya intelektual merupakan milik masyarakat, sehingga dapat 

digunakan tanpa menghargai penciptanya. Kurangnya koordinasi di antara para 

penegak hukum serta terbatasnya sumber daya manusia yang memahami industri 

dan permasalahan HKI, juga membuat penegakan hukum di bidang HKI menjadi 

lemah.
5
 

Sehubungan dengan hal-hal diatas, maka sudah sepatutnya apabila ide dan 

daya kreatifitas manusia yang terwujud dalam ciptaan itu mendapat sebuah 

penghargaan dan perlindungan hukum yang layak dan wajar dari pemerintah dan 

sesama warga masyarakat. Dengan dihargai dan dilindunginya karya cipta 

seseorang maka akan lebih merangsang para pencipta dan para pakar dalam 

bidang-bidangnya untuk lebih maju  dalam membuat ciptaan yang baru dan 
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tentunya lebih baik. Demikian pula sebaliknya, jika para pencipta itu hasil 

karyanya tidak dihargai dan tidak dilindungi maka hal ini dapat mengakibatkan 

turunnya semangat mereka dalam menciptakan sebuah karya. 

Perlindungan hukum terhadap HKI pada dasarnya berintikan pengakuan 

terhadap hak atas kekayaan dan hak untuk menikmati kekayaan itu dalam waktu 

tertentu.
6
 Artinya selama waktu tertentu pemilik atau pemegang hak atas HKI 

dapat mengizinkan ataupun melarang orang lain untuk menggunakan karya 

intelektualnya. 

Apabila kita meninjau hakikat dasar dari hak cipta yang merupakan bagian 

dari hak milik intelektual, maka hak cipta itu pada dasarnya memberikan 

perlindungan atas keaslian hasil karya kepada para penciptanya. Adapun 

perlindungan hak yang diberikan ini merupakan onlichamelijke-

rechtsbescherming (suatu perlindungan hak yang tidak berwujud).
7
 Oleh karena 

itu jelas lebih sulit untuk memberikan perlindungan secara langsung terhadap 

suatu hak yang tidak berwujud dibandingkan dengan hak atas benda berwujud. 

Pengertian hak cipta dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang 

Hak Cipta (UUHC) dalam Pasal 1 angka 1, adalah suatu hak eksklusif bagi 

Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak 

Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-

pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Sedangkan pada Pasal 12 ayat (1) UUHC objek hak cipta yang dilindungi 

adalah berupa: 
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a. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis 

yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain. 

b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu. 

c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu 

pengetahuan. 

d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks. 

e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan 

pantomim. 

f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, 

seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan. 

g. Arsitektur. 

h. Peta. 

i. Seni batik. 

j. Fotografi. 

k. Sinematografi. 

l. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya 

lain dari hasil pengalihwujudan.  

Pelanggaran hak cipta terhadap suatu karya cipta sering ditemui pada 

karya cipta buku. Hal ini disebabkan karena besarnya minat masyarakat terhadap 

buku. Buku sudah menjadi suatu kebutuhan yang sangat mendasar bagi 

masyarakat luas karena isinya yang kaya akan ilmu pengetahuan. Para penulis 

buku dapat berkreasi dengan seluruh ide cemerlangnya untuk menghasilkan suatu 

karya sastra yang dapat dinikmati oleh setiap orang dalam kehidupan 

bermasyarakat. Namun, sering terjadi pelanggaran di dalam kehidupan sehari-



hari, karena keterbatasan faktor ekonomi dan kurangnya pemahaman  serta 

kesadaran hukum masyarakat  dalam  menikmati dan  menghargai  suatu  karya  

seni  sehingga  menimbulkan  kecenderungan untuk  menikmati  karya  seni  

dengan  cara  yang  salah. Sebagai  contoh : bukan munafik  lagi  kita  lebih  

memilih  membeli  buku di pedagang kaki lima yang jelas-jelas menjual buku-

buku bajakan dibandingkan  kalau kita membeli buku-buku di toko buku yang 

resmi  dengan  alasan  harganya  lebih murah  dan  mudah  didapat. 

Konvensi Bern dan Undang-undang Hak Cipta berbagai negara 

menempatkan buku sebagai salah satu jenis ciptaan yang dilindungi. Perlindungan 

hukum diberikan untuk selama waktu tertentu memiliki hak ekslusif berdasarkan 

kaedah-kaedah, norma dan bahkan etika yang berlaku. Sebagai karya cipta, buku 

merupakan media tempat pengekspresian ide atau gagasan-gagasan pencipta guna 

membangun dialektika dengan pembaca. Karena dianggap sebagai media untuk 

sarana komunikasi, maka buku memiliki format tertentu yang harus diperhatikan 

dan dipatuhi oleh penulisnya. Sama seperti media komunikasi lain, buku juga 

mengenal bentuk, format dan sistematika, termasuk kaedah-kaedah penulisan 

serta rambu-rambu teknis dan etika yang harus diindahkan.
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Di Indonesia dari semenjak zaman dahulu hingga sekarang ini, pengaturan 

yuridis tentang salah satu ciptaan yang dilindungi hukum yaitu buku telah 

mendapat tempatnya dalam perundang-undangan nasional. Untuk menyebut 

beberapa diantaranya, adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 

Republik Indonesia Nomor: II/MPR/1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan 

Negara (GBHN), Bab IV: Pembangunan Lima Tahun Keenam, dibawah judul 
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Kesejahteraan Rakyat, Pendidikan dan Kebudayaan, butir Kesejahteraan Sosial, 

huruf r telah memberi arahan bagi pengembangan perbukuan dalam Pelita VI, 

dengan rumusan sebagai berikut: 

“Penulisan, penerjemahan, dan penggandaan buku pelajaran, buku 

bacaan, khususnya bacaan anak yang berisikan cerita rakyat, buku ilmu 

pengetahuan dan teknologi, serta terbitan buku pendidikan lainnya 

digalakkan untuk membantu peningkatan kualitas pendidikan dan 

memperluas cakrawala berpikir serta menumbuhkan budaya baca. Jumlah 

dan kualitasnya perlu terus ditingkatkan serta disebarkan merata di seluruh 

tanah air dengan harga yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. 

Bersamaan dengan itu dikembangkan iklim yang dapat mendorong 

penulisan dan penerjemahan buku dengan penghargaan yang memadai dan 

jaminan perlindungan hak cipta.
9
” 

Hak Cipta buku perlu dilindungi, karena hal ini menyangkut berbagai 

aspek, baik aspek ekonomi, perkembangan intelektual, maupun moral bangsa. 

Ditempatkannya buku sebagai ciptaan yang dilindungi, terutama karena selain 

untuk memenuhi keinginan yang kuat bangsa Indonesia untuk mencerdaskan 

kehidupan bangsa seperti dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 

1945 juga karena terkaitnya dengan empat fungsi positif yang terdapat pada buku, 

yaitu:
10

 

1. Buku sebagai media atau perantara; Artinya, buku dapat menjadi 

latar   belakang bagi kita atau pendorong untuk melakukan sesuatu. 
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2. Buku sebagai milik; disini dimaksudkan bahwa buku adalah 

kekayaan yang sangat berharga, tak ternilai, karena merupakan 

sumber ilmu pengetahuan. 

3. Buku sebagai pencipta suasana; ini berarti: buku setiap saat dapat 

menjadi teman dalam situasi apapun, buku dapat menciptakan 

suasana akrab hingga mampu mempengaruhi perkembangan dan 

karakter seseorang menjadi baik. 

4. Buku sebagai sumber kreativitas; dengan banyak membaca buku, 

dapat mendorong kreativitas yang kaya gagasan dan kreativitas 

biasanya memiliki wawasan yang luas. Sudah umum diketahui 

bahwa salah satu faktor sumber daya manusia berkualitas adalah 

wawasan yang luas dan sesungguhnya wawasan luas dapat dicapai 

dengan banyak membaca. 

Sekretaris Jenderal Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) Robinson Rusdi 

mengkritik sistem hukum hak cipta yang ragu-ragu menerapkan sanksi tegas 

melawan pembajakan, di luar kenyataan munculnya UUHC yang memberikan 

sanksi lebih berat terhadap pelanggaran hak cipta. Rusdi juga mendesak agar 

Undang-undang Hak Cipta ditegakkan secara tegas untuk mengatur pelanggaran 

hak cipta yang tak terkontrol.
11

 

Kasus pembajakan buku tidak akan pernah bisa dihilangkan, selama 

hukuman yang ditimpakan tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukan. 

"Punishment yang akan ditanggung, jauh lebih kecil daripada keuntungan yang  

diterima dari membajak. Selama keadaan ini belum dibalik, pembajakan akan 

                                                        
11 Suripto,  Analisis Yuridis Terhadap Pembajakan Buku Menurut Undang-undang Hak Cipta, 

(Jakarta: Universitas Indonesia, 2005), hal. 8 



terus terjadi." Upaya untuk menangkap pembajak sering tidak sebanding dengan 

hukuman yang ditimpakan kepada pembajak. Untuk menindak para pembajak, 

aparat penegak hukum harus tegas. Pasalnya, perundang-undangan di Indonesia  

sudah cukup memadai.
12

 

Dalam kondisi yang demikian itu tentunya banyak pihak yang dirugikan 

termasuk penulis buku yang seharusnya dilindungi UUHC, sedangkan yang 

diuntungkan hanyalah para pembajak hak cipta dan kelompoknya, yang justru 

pihak ini telah melanggar UUHC. Mengingat hal tersebut, untuk menghindari atau 

mengurangi pelanggaran Hak Cipta dipandang perlu melakukan penyempurnaan 

secara terus menerus terhadap UUHC sesuai dengan perkembangan masyarakat, 

baik masyarakat nasional maupun masyarakat internasional, namun dalam 

penegakannya terlihat belum optimal. 

Dari contoh diatas terlihat betapa besarnya dampak dari adanya 

pembajakan hak cipta. Dilihat dari segi ekonomisnya, hal tersebut sangat 

merugikan banyak pihak,  antara lain  negara  dengan  berkurangnya  Pajak 

Penghasilan Negara ( PPN ), pihak  penerbit  dan  terutama  bagi  penulis itu 

sendiri. Ironisnya,  dari  segi  yuridis  hal  tersebut  bertentangan  dengan  aturan 

hukum  yang  berlaku, khususnya  mengenai  pelanggaran  terhadap  hak  cipta. 

Masalahnya adalah, dalam pembentukan dan penyempurnaan UUHC oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dalam melindungi hak cipta terhadap 

buku di Indonesia apakah sudah mengakomodasikan perlindungan terhadap para 

pemegang hak cipta buku, baik dalam pengaturan maupun dalam pelaksanaannya. 

Pertanyaan ini adalah masalah yang akan dibahas sejauh mana perlindungan hak 
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cipta buku menurut UUHC yang berlaku dan bagaimana optimalisasi penegakan 

hukumnya terhadap pelaku pembajakan serta bagaimana usaha penanganan dan 

penyelesaian pelanggaran hak cipta yang merugikan semua pihak, kecuali para 

pelanggar hak cipta itu sendiri. 

Dengan diaturnya buku sebagai salah satu ciptaan yang dilindungi oleh 

perundang-undangan nasional, tidak dapat disangkal lagi bahwa kehadiran buku 

sebagai ciptaan yang harus dilindungi sudah jelas diakui. Hal ini disebabkan buku 

yang merupakan kekayaan intelektual seorang pencipta selain mempunyai arti 

ekonomis bagi yang mengeksploitasinya, juga mempunyai arti yang penting bagi 

pembangunan spiritual dan material suatu bangsa. 

Apabila kelalaian terhadap perlindungan hak cipta ini terjadi berlarut-larut, 

akan timbul ketidakpedulian dalam masyarakat terhadap hukum dan keberanian 

para pembajak yang dapat saja dengan mudah meniru dan membuat copy secara 

bebas serta memperbanyak hasil karya orang lain dengan tanpa izin dan keadaan 

yang kacau seperti ini jelas akan mengurangi inisiatif untuk mengembangkan 

kreasi-kreasi dan karangan-karangan baru sehingga pada gilirannya kelak hal ini 

akan sangat mengganggu pembangunan. 

Berpangkal pada hal tersebut diatas maka setidaknya pemerintah harus 

lebih giat dan sungguh-sungguh dalam menangani kasus pembajakan buku yang 

sudah sedemikian memprihatinkan. Hal ini terbukti dari tahun ketahun jumlah 

kasus pembajakan buku terus meningkat seiring dengan kemajuan teknologi 

dibidang grafika sehingga penggandaan buku dapat dilakukan dengan mudah 

dengan kualitas yang hampir sama dengan buku yang asli.
13

 Melihat kenyataan 
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tersebut maka sangatlah penting adanya jaminan hukum yang mengatur masalah 

ini, khususnya Hak Cipta. 

Disamping perlindungan  hukum  oleh  negara  terhadap  penghargaan 

karya  cipta  seseorang  yang diatur  dalam  UUHC, sebagai salah  satu anggota 

WTO ( World Trade Organization ) organisasi  perdagangan dunia yang 

didalamnya memuat tentang TRIPs ( Trade Releted Aspects Or Intelektual 

Property Rights ), mengenai  pelaksanaan  hak  milik  intelektual  dalam 

prakteknya. Disini dinyatakan bahwa setiap peserta  Persetujuan TRIPs ini harus 

meratifikasi isi perjanjian tersebut dan  mengundangkannya  sesuai  dengan 

hukum  nasional  yang  berlaku  di masing-masing  negara untuk memerintahkan  

kepada  pihak  yang  melanggar  supaya  memberitahukan identitas   pihak  ketiga  

yang   terlibat  dalam  produksi  dan  distribusi benda-benda hasil  bajakan  ini. 

Hal ini bertujuan untuk  mengetahui sumber pembajakan yang mengakibatkan 

kerugian pihak  pemegang hak cipta. 

Selain  pengaturan  hukum  diatas,  di  dunia  internasional  juga  dikenal 

adanya  World  Intellectual  Property  Organization  ( WIPO ),  suatu  badan 

bentukan  PBB  yang  bermarkas  di  Jenewa  Swiss  dimana  berkedudukan 

sebagai “Spezialized Agency“ yang  bertugas  untuk  mempromosikan 

perlindungan hak  milik  intelektual  di  seluruh  dunia  dengan  cara  melakukan  

kerjasama antar negara-negara.
14

 

Mengingat  Indonesia  tergolong  dalam  daftar  prioritas  negara  yang  

diawasi  ( Priority Watch List ) oleh  United States Trade Representatif ( USTR ), 

                                                                                                                                                        
 

14 Sudargo Gautama, Hak Milik Intelektual dan Perjanjian Internasional, TRIPs, GATT, Putaran 

Uruguay (1994), Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1999, hal. 17 



sebagai salah satu negara yang tingkat pelanggaran  hak  milik  intelektual  yang  

cukup  tinggi, maka merupakan  suatu  tantangan  bagi  bangsa  Indonesia, 

khususnya  para  aparat  penegak  hukum untuk mengefektifkan penerapan  

sanksi-sanksi  hukum  terhadap  setiap  pelanggaran  hak  cipta. 

Pelanggaran hak cipta atas buku sampai saat ini telah demikian banyak 

sehingga telah sampai pada tingkat membahayakan. Dikatakan demikian karena 

sekalipun undang-undang yang mengatur tentang hak cipta telah disempurnakan 

sehingga dapat diharapkan akan menjadi senjata ampuh untuk mengatasi 

pelanggaran hak cipta atas buku-buku, namun sampai sejauh ini hasilnya masih 

sangat memprihatinkan.
15

 

Apabila Indonesia tidak berusaha keras menegakkan hukum untuk 

memberantas pembajakan ini, maka negara-negara maju akan melakukan 

embargo kepada Indonesia. Penegakan UUHC secara konsekuen, itu bukan hanya 

disebabkan oleh desakan pihak luar, tetapi karena kita ingin menghormati karya 

saudara-saudari kita dan mendorong mereka untuk lebih berkarya lagi.  

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat topik ini 

dalam skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BUKU 

DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 

TENTANG HAK CIPTA”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka ada 

dua rumusan masalah sebagai berikut : 
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1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi penulis/pencipta dan penerbit 

buku dilihat dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak 

Cipta? 

2. Bagaimanakah upaya-upaya penanganan serta penyelesaiannya dalam 

menghadapi terjadinya berbagai macam praktik pembajakan buku di 

Indonesia?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam memecahkan permasalahan hukum yang 

diuraikan adalah : 

1. Untuk menelusuri, menemukan, dan menganalisis perlindungan hukum 

bagi penulis/pencipta dan penerbit buku dilihat dari Undang-undang 

Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta? 

2. Untuk menelusuri, menemukan, dan menganalisis upaya-upaya 

penanganan serta penyelesaiannya dalam menghadapi terjadinya berbagai 

macam praktik pembajakan buku di Indonesia?  

1.4 Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat penelitian yang didapat dari penelitian hukum ini dapat 

dilihat dari dua sisi, yaitu dari segi akademis dan segi praktis : 

1. Segi Akademis 

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan ilmu 

pengetahuan khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap hasil ciptaan 

berupa buku. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum pada 

umumnya dan khususnya dalam Hukum atas Kekayaan Intelektual. 



2. Segi Praktis 

Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis 

sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang 

diperoleh mengenai perlindungan hukum terhadap hasil ciptaan berupa buku. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penulis membagi penyusunan skripsi ini ke dalam lima bab, dan setiap bab 

terdiri dari beberapa sub bab. Secara singkat gambaran umum dari skripsi ini 

adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam Bab Pendahuluan ini berisikan latar belakang penulisan atau 

penelitian hukum ini, rumusan masalah sehubungan dengan latar belakang 

yang telah diuraikan, tujuan penelitian, manfaat yang diharapkan dari 

penilitian hukum ini, dan sistematika penelitian yang digunakan penulis 

dalam menyusun karya tulis ini. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab Tinjauan Pustaka ini akan membahas tentang landasan teori dan 

landasan konsepsional dalam penelitian hukum ini. Landasan teori akan 

membahas mengenai pengaturan Hak Cipta sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Landasan 

Konseptual akan memuat atau membahas definisi-definisi dan terminologi 

yang digunakan dalam penelitian ini. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab Metode Penelitian ini akan membahas mengenai metode penelitian, 

jenis penelitian yang digunakan, prosedur pengumpulan bahan penelitian, 



baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dan bahan non-

hukum. Selain itu, penulis juga akan membahas mengenai sifat analisis, 

hambatan penelitian serta diakhiri dengan upaya-upaya 

penanggulangannya. 

BAB IV HASIL DAN ANALISIS 

Merupakan bab yang akan membahas mengenai penjelasan hasil dan 

analisis dari rumusan masalah yang telah diuraikan pada bab I.  

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab Kesimpulan dan Saran ini adalah bab yang berisikan Kesimpulan atau 

jawaban singkat dari permasalahan penelitian yang merupakan intisari dari 

Bab IV serta saran-saran yang dianjurkan mengenai penelitian ini. 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Konsepsi Hak atas Kekayaan Intelektual 

 Menurut H. OK. Saidin dalam bukunya disebutkan bahwa Hak Kekayaan 

Intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari 

hasil kerja otak dan hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar. Hasil 

kerjanya itu berupa benda immateril atau benda yang tidak berwujud. Misalnya 


