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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.      LATAR BELAKANG 

 Perkembangan dunia usaha yang semakin maju dan kreatif pada 

akhir abad ini baik di tingkat nasional maupun tingkat internasional. 

Perkembangan sangat pesat juga berlangsung bidang-bidang teknologi 

informasi, telekomunikasi dan transportasi dan tentunya perekonomian. 

Kekayaan intelektual merupakan bidang yang dinamis serta terus 

berkembang di tataran nasional dan internasional sehingga pembahasan 

isu-isu terkait kekayaan intelektual juga semakin marak dan meluas. 

Konsekuensi pemberian perlindungan hukum harus semakin efektif 

diberlakukan bagi Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang merupakan 

padanan kata dari Intellectual Property Rights (IPR). 

 HKI adalah hak-hak hukum yang diperoleh dari aktifitas 

intelektual dibidang industri, ilmu pengetahuan dan seni yang meliputi 

Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri (Hak Paten, Merek, Design 

Industri, Rahasia Dagang, Tata Letak/Sirkuit Terpadu, Indikasi Geografis, 

dan Varietas Tanaman)
1
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 Konsep kepemilikan HKI lahir dari pemikiran John Locke, filsuf 

Inggris abad ke 16 tentang pemikiran hak milik. Menurut John Locke hak 

milik adalah suatu dari tiga hal yang tidak dapat dipisahkan dari manusia.
2
 

David I. Bainbridge mengatakan bahwa: 

“Intelectual property” is the collective name given to legal rights which 

protect the product of the human intellect. The term intellectual property 

seems to be the best available to cover that body of legal rights which 

arise from mental and artistic endeavour. 

 

 Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Hak Atas Kekayaan 

Intelektual merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu 

kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak 

umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna 

dalam menunjang kehidupan manusia, termasuk didalamnya mempunyai 

nilai ekonomi. Bentuk nyata dari karya intelektual tersebut dapat berupa 

karya-karya dibidang teknologi, ilmu pengetahuan, maupun seni dan 

sastra. 

 Pada hakekatnya manusia sudah pasti mengetahui sebuah karya 

cipta pasti ada penciptanya sehingga tidak dapat seenaknya mengatakan itu 

sebagai karyanya atau meniru ciptaan yang bukan karyanya. Apabila 

hendak memperbanyak ada sopan-santun yaitu meminta izin lebih dahulu 

kepada pemiliknya.
3
 

 Sebaliknya bagi orang yang menciptakan (pencipta) mempunyai 

hak yang timbul atas ciptaan dan mengawasi terhadap karya cipta yang 

menggunakan ciptaannya beredar di masyarakat. Pencipta berhak 
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melarang orang lain yang menggunakan ciptaannya tanpa izin dan berhak 

pula menuntut orang yang bersangkutan secara hukum. Hal ini 

menunjukkan bahwa keberadaan pencipta diperlukan sebuah pengakuan 

baik oleh masyarakat maupun hukum. Arti dari pencipta adalah seorang 

atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya 

melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, 

kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang 

khas dan bersifat pribadi.
4
 

 Perlu diingat bahwa dalam hal suatu ciptaan terdiri atas beberapa 

bagian tesendiri yang diciptakan dua orang atau lebih, yang dianggap 

sebagai pencipta ialah orang yang memimpin serta mengawasi 

penyelesaian seluruh ciptaan itu, atau dalam hal tidak ada orang tersebut, 

yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang menghimpunnya 

dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya 

itu. Jika suatu ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan 

dikerjakan oleh orang lain dibawah pimpinan dan pengawasan orang yang 

merancang, penciptanya adalah orang yang merancang ciptaan itu. Jika 

suatu ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam 

lingkungan pekerjaannya, pemegang hak cipta adalah pihak yang untuk 

dan dalam dinasnya ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain 

antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pembuat sebagai 

penciptanya apabila penggunaan ciptaan itu diperluas keluar hubungan 

dinas.  
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 Ketentuan tersebut berlaku pula bagi ciptaan yang dibuat pihak lain 

berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas. Jika suatu 

ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, maka 

pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai pencipta dan 

pemegang hak cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak. 

Jika suatu badan hukum mengumumkan bahwa ciptaan berasal dari 

padanya dengan tidak menyebut seseorang sebagai penciptanya, badan 

hukum tersebut dianggap sebagai penciptanya, kecuali jika terbukti 

sebaliknya.
5
 

 Secara hukum, Hak Cipta adalah hak untuk memberi izin dan hak 

mendapat kompensasi.
6
 Izin berarti kebebasan untuk menentukan apakah 

akan memberikan izin kepada orang lain untuk mengeksploitasi ciptaan 

kita atau tidak, dan kompensasi berarti hak untuk meminta bayaran sebagai 

imbalan. 

 Dalam Undang-Undang dirumuskan bahwa Hak Cipta adalah hak 

asasi manusia yang universal yang tercantum dalam berbagai deklarasi dan 

perjanjian internasional tentang hak-hak asasi manusia. Hak kekayaan 

intelektual, yang diakui dalam Undang-Undang semua negara, berarti 

bahwa tidak sah mengambil hak kekayaan intelektual orang lain dan 

menggunakannya tanpa izin pemegang haknya.
7
 

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis 

berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam 
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bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan.
8
 Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang 

secara bersama-sama melahirkan suatu ciptaan yang dituangkan ke dalam 

bentuk yang khas dan bersifat pribadi dan Ciptaan merupakan hasil setiap 

karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya.
9
 

Menurut Bryan A. Garner dalam edisi ke Sembilan Black’s Law 

Dictionary: 

Copyright is the right to copy; specifically, a property right in an 

original work of authorship (including literary, musical, dramatic, 

choreographic, pictorial, graphic, sculptural, and architectural works; 

motion pictures and other audiovisual works and sounds recording) fixed in 

any tangible medium of expression, giving the holder the exclusive right to 

reproduce, adapt, distribute, perform, and display the work. 

 

Dengan terjemahan Hak Cipta adalah hak untuk menyalin; khususnya, 

hak properti di karya asli kepengarangan (termasuk sastra, musik, drama, 

koreografi, bergambar, grafis, patung, dan karya-karya arsitektur, gambar 

bergerak dan karya audiovisual lainnya dan merekam suara) tetap di media 

apapun yang nyata ekspresi, memberikan pemegang hak eksklusif untuk 

mereproduksi, mengadaptasi, mendistribusikan, melakukan, dan 

menampilkan karya. 

Sedangkan Program Komputer memiliki arti seperangkat instruksi 

yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema atau dalam bentuk 

apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu 

atau untuk mencapai hasil tertentu. Adapun Ciptaan yang dilindungi diatur 

dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak 
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Cipta diantaranya buku, Program Komputer, pamflet, lagu atau musik, 

karya seni batik, fotografi, sinematografi, arsitektur, peta, seni rupa. 

Berdasarkan pengaturan tersebut diketahui bahwa perangkat lunak 

(software) yang melekat pada handset. 

Sekilas konsep Hak Cipta sangat menonjolkan individualisme, karena 

Hak Cipta melindungi hasil intelektual individu. Setiap hasil ciptaan 

mendapat perlindungan hak cipta dan orang lain tidak dapat 

menggunakannya dengan sembarangan. Pemahaman ini menjadi beralasan 

karena struktur hubungan sosial masyarakat yang hingga kini dianut adalah 

kebersamaan atau komunalisme. Sebenarnya pemahaman tersebut tidaklah 

sepenuhnya benar, sebab Hak Cipta hanya berupaya memberikan jaminan 

bagi setiap individu untuk menguasai dan menikmati secara eksklusif 

ciptaannya melalui negara. Tentunya perlindungan hukum yang dimaksud 

adalah untuk kepentingan pemilik, baik pribadi maupun kelompok. 

Menurut Prof. Dr. J.C.T Simorangkir S.H pendaftaran suatu ciptaan 

mempunyai beberapa faktor positif. Diantaranya apabila terjadi sengketa 

mengenai hak cipta, maka pada umumnya ciptaan yang telah terdaftar 

mempunyai kedudukan yang lebih kuat daripada ciptaan yang belum 

terdaftar.
10

 

Indonesia adalah Negara hukum dimana dalam suatu Negara 

membutuhkan suatu aturan yang berguna untuk mencegah terjadinya 

pelanggaran-pelanggaran, dalam hal ini diperlukan pengaturan yang 

mengatur mengenai hak cipta dan telah diatur didalam Undang-Undang 
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Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menjamin perlindungan 

ciptaan dari seorang atau beberapa pencipta yang telah mendaftarkan 

ciptaannya di Departemen Hukum dan HAM. Undang-Undang tersebut 

mempunyai arti bahwa suatu peraturan Negara yang mempunyai kekuatan 

hukum yang mengikat diadakan dan dipelihara.
11

  

Teknologi telekomunikasi atau biasa juga disebut telekomunikasi 

adalah teknologi yang berhubungan dengan komunikasi jarak jauh. 

Teknologi inilah yang memungkinkan seseorang dapat mengirimkan 

informasi atau menerima informasi ke atau dari pihak lain yang letaknya 

berjauhan. Teknologi ini membuat jarak seperti tidak ada. Ratusan atau 

bahkan ribuan kilometer bukanlah menjadi hambatan untuk berkomunikasi 

secara online karena kehadirannya.
12

 

Semakin berkembangnya kemajuan teknologi telekomunikasi, yaitu 

untuk mempermudah segala pekerjaan atau aktivitas komunikasi 

masyarakat, serta memenuhi gaya hidup masyarakat yang semakin mobile 

atau sering disebut dengan mobile lifestyle. Beberapa operator 

telekomunikasi bekerjasama bundling locking handset dengan merek 

handset tertentu dengan tujuan meningkatkan penjualan produk masing-

masing. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat untuk 

berkomunikasi, maka berbagai iklan handset yang menawarkan dengan 

harga yang relatif murah. 

Terdapat juga merek handset tertentu yang bekerjasama dengan 

operator telekomunikasi untuk menjualkan produknya menjadi satu paket 
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penjualan dengan harga yang terjangkau. Tentu dengan syarat hanya nomor 

operator tertentu dan merek handset yang sudah melakukan kerjasama untuk 

penjualan secara bundling. Diantaranya Handset Samsung SCH N356 yang 

bekerjasama dengan Mobile8 Fren, Handset ZTE S618, ZTE X992, Hisense 

C1110 yang bekerjasama dengan FLEXI, Handset Blackberry Bold 9700, 

Curve 8520 yang bekerjasama dengan XL, Handset Nexcom yang 

bekerjasama dengan INDOSAT IM3, Handset Huawei C2601 yang 

bekerjasama dengan Esia. 
13

 

Perlu dipertegas bahwa unlocking berbeda dengan jailbreaking. 

Jailbreaking adalah proses mengunduh (download) iPad, iPod Touch dan 

iPhone operating system (OS) agar dapat menerima aplikasi diluar jalur 

resmi Apple Strore. Sedangkan Unlocking adalah praktek rekayasa 

perangkat lunak (software) suatu handset agar bisa digunakan untuk layanan 

operator lain, meski sejatinya handset tersebut sudah dikunci (locking) 

untuk digunakan oleh layanan operator tertentu.
14

 

Sejauh ini kasus unlocking handset di Indonesia, sudah sangat 

memprihatinkan. Fakta itu menunjukkan bahwa sebagian orang yang tidak 

mentaati hukum karena perangkat lunak (software) yang melekat pada 

handset telah terdaftar di Departemen Hukum dan HAM. Hingga saat ini 

ada dua perusahaan yang menyelesaikan kasus unlocking handset ke ranah 
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hukum, diantaranya PT Samsung Electronics Indonesia dan PT Huawei 

Tech Investment. 

 PT Samsung Electronics Indonesia merupakan kasus bundling 

unlocking handset pertama di Indonesia. Para unlocker beraksi dengan 

membobol proteksi yang dibuat oleh samsung SCH N356 dengan produk 

bundling mobile-8 yang diberi nama Frenship. Handset yang seharusnya 

dijual dengan harga sekitar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) ini akhirnya 

dijual dengan harga Rp 388.000 (tiga ratus delapan puluh delapan ribu 

rupiah) perbedaan harga yang begitu signifikan tentu membuat dampak 

kerugian bagi PT Samsung Electronics Indonesia. Inilah awal dari kasus 

unlocking, sebab kasus ini hanya terjadi di Indonesia. 

Pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh beberapa orang maupun 

perusahaan guna memperoleh keuntungan dengan cara menciptakan produk 

yang hampir sama hingga merusak sistem yang telah diciptakan. Unlocking 

handset merupakan salah satu isu atau masalah di bidang hukum hak cipta. 

Selanjutnya PT Huawei Tech Investment yang menggunakan Strategi 

penjualan bundling adalah strategi untuk menggabungkan penjualan 

beberapa produk menjadi satu paket penjualan. Dalam kasus ini PT Huawei 

Tech Investment yang bekerjasama dengan operator telekomunikasi Esia, 

sehingga handset Huawei C2601 hanya dapat digunakan dengan pemakaian 

nomor Esia.  

Dilihat dari hukum persaingan usaha tampak bahwa pada dasarnya 

pelaku usaha tidak dilarang untuk menjual dua atau lebih barang secara 

bersamaan atau menjual secara bundling. Larangan yang ditetapkan pada 



 

  

10 

 

pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan judul 

“Persaingan Tertutup” adalah larangan bagi pelaku usaha untuk membuat 

perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang 

menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan 

atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok. Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan 

Usaha Tidak Sehat ini seringkali disalah mengerti sebagai larangan bagi 

pelaku usaha untuk melakukan penjualan secara bundling. Bundling 

memiliki arti penjualan dua atau lebih produk yang berbeda dalam satu 

paket. Selanjutnya juga dikatakan kata berbeda dalam pengertian bundling 

tersebut mengandung implikasi yang besar. Maksud dari produk yang 

berbeda adalah setiap produk yang dijual secara bundling pada dasarnya 

memiliki pangsa pasarnya sendiri. Artinya konsumen dimungkinkan 

membeli masing-masing produk secara terpisah apabila produk tersebut 

tidak dijual secara bundle.
15

 

Secara the focus of bundling sebagai strategi pemasaran dapat 

dibedakan menjadi dua diantaranya
16

:  

1. Price Bundling, diartikan sebagai penjualan dua atau lebih produk 

yang terpisah dalam satu paket dengan harga diskon, tanpa adanya 

integrasi dari produk tersebut. 
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2. Product Bundling, diartikan sebagai integrasi penjualan dua atau lebih 

produk yang terpisah dengan harga tertentu. 

Secara the form of bundling dapat dibedakan menjadi dua 

diantaranya
17

: 

1. Pure Bundling (tying), diartikan sebagai penjualan dua atau lebih 

produk hanya dalam bentuk bundle, yaitu adanya kewajiban bagi 

pembeli suatu produk untuk membeli produk lain yang dikaitkan ke 

produk utama tersebut. 

2. Mixed Bundling, diartikan sebagai praktek penjualan dua produk atau 

lebih hanya dalam bentuk bundle atau dapat pula tidak dalam bentuk 

bundle artinya produk-produk tersebut dapat juga dijual secara 

individual. 

Selanjutnya pengertian bundling adalah strategi penjualan yang 

dilakukan dengan cara menggabungkan dua buah produk atau beberapa 

buah produk tertentu didalam sebuah paket penjualan. Tujuan penjualan 

melalui bundling pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan 

penjualan produk dengan memberikan kemudahan prosedur pembelian, 

penghematan waktu, harga yang relatif lebih murah, serta nilai tambah yang 

lebih besar kepada konsumen. Disamping itu melalui penjualan bundling ini 

juga dapat menunjukkan adanya networking dan kemitraan bisnis antara 

produsen dari produk yang dijual bersama-sama sehingga saling 

memperkuat merek produk.
18
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Menurut cara pembelian produk maka penjualan bundling, dapat 

dibedakan menjadi: 
19

 

1. Bundling Alternatif adalah penjualan produk dengan alternatif 

konsumen bisa memilih antara membeli keseluruhan paket atau dapat 

membeli produk secara terpisah. 

2. Bundling Murni adalah penjualan produk dalam satu paket, konsumen 

harus membeli dalam satu paket utuh. 

Menurut keterkaitan fungsi produk maka penjualan bundling, dapat 

dibedakan menjadi: 

1. Bundling Terintegrasi adalah paket penjualan produk yang memiliki 

fungsi saling melengkapi sehingga manfaat yang diperoleh konsumen 

menjadi maksimal. 

2. Bundling Tidak Terintegrasi adalah paket produk yang dijual tidak 

dalam satu fungsi yang terintegrasi. 

 Sampai pada titik ini dapat dipahami bahwa penjualan secara bundling 

bukan merupakan hal yang dilarang secara mutlak. Dalam kasus bundling 

handset Samsung SCH N356-Mobile 8 Frenship, dilihat dari cara pembelian 

produk dapat dikategorikan sebagai “Bundling Murni”, karena produk 

handset Samsung menjadi satu paket pembelian dengan kartu perdana 

nomor Mobile 8 frenship, dan konsumen wajib membeli secara utuh. 

Sedangkan dari keterkaitan fungsi produk, bundling handset Samsung SCH 

N356-Mobile 8 frenship dikategorikan sebagai “Bundling Terintegrasi”, 
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karena memiliki fungsi saling melengkapi, yaitu handset Samsung SCH 

N356 hanya dapat digunakan untuk pemakaian nomor operator 

telekomunikasi mobile 8 fren. 

Secara teknis yuridis, pokok permasalahan antara Samsung SCH 

N356 – Mobile8 Frenship dengan pelaku pelanggar hak cipta adalah pelaku 

melakukan perbuatan unlocking terhadap bundling handset Samsung-

Mobile 8 fren. Dalam kaitan ini, handset Samsung SCH N356 sebenarnya 

hanya dapat digunakan untuk layanan operator telekomunikasi Mobile 8 

fren. Dalam kasus ini pelaku melakukan unlocking handset tersebut agar 

bisa digunakan dengan menggunakan kartu operator telekomunikasi 

lainnya.  

Akibat unlocking tersebut Samsung menderita kerugian, baik materiil 

maupun immateriil. Karena jumlah handset Samsung SCH N356 yang 

diedarkan di pasaran tidak sebanding dengan pemakaian nomor Mobile 8 

Fren. Akibatnya, investasi yang ditanamkan tidak kembali dan reputase 

Samsung tercemar di Mobile 8 Fren, yang merupakan operator 

telekomunikasi yang telah melakukan kerjasama melalui perjanjian bahwa 

handset Samsung  SCH N356 hanya dapat digunakan dengan pemakaian 

nomor operator telekomunikasi Mobile 8 Fren. 
20

 

Perangkat lunak (software) yang melekat pada handset Samsung SCH 

N356 telah terdaftar di Departemen Hukum dan HAM dengan jenis ciptaan 

program komputer. Artinya, perangkat lunak (software) Samsung SCH 
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N356 merupakan objek perlindungan hak cipta. Perangkat lunak (software) 

yang diciptakan secara khusus oleh Samsung hanya bisa digunakan untuk 

layanan operator telekomunikasi mobile 8 fren secara bundling dengan 

menggunakan sarana kontrol teknologi yang ditanam (install) dalam 

handset Samsung tipe SCH N356. 

Praktek unlocking handset Samsung-Mobile 8 Fren yang dilakukan 

oleh pelaku dianggap telah melanggar peraturan yang berlaku dalam hal ini 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Berdasarkan 

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, 

dinyatakan adanya larangan pelanggaran sarana kontrol teknologi, sebagai 

berikut: 

“Kecuali atas izin Pencipta, sarana kontrol teknologi sebagai pengaman 

hak Pencipta tidak diperbolehkan dirusak, ditiadakan, atau dibuat tidak 

berfungsi.” 

 

Sesuai prinsip tersebut maka, setiap orang dilarang merusak, 

memusnahkan, menghilangkan, atau membuat tidak berfungsinya sarana 

kontrol teknologi yang digunakan sebagai pelindung ciptaan atau produk 

hak terkait serta pengaman hak cipta atau hak terkait, kecuali untuk 

pertahanan dan keamanan Negara, serta sebab lain sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang undangan.
21

 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 maka 

perangkat lunak (software) yang melekat pada handset Samsung telah 

terdaftar di Departemen Hukum dan HAM oleh PT Samsung Electronics 

                                                           
21
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Indonesia tidak diperbolehkan dirusak, ditiadakan atau dibuat tidak 

berfungsi. PT Samsung Electronics Indonesia adalah pemegang hak cipta 

perangkat lunak tersebut. 

PT Samsung Electronics Indonesia sebagai pemegang hak cipta 

perangkat lunak (software) yang melekat pada handset Samsung SCH N356 

telah terdaftar di Departemen Hukum dan HAM. Artinya pelaku unlocking 

produk bundling handset Samsung SCH N356-Mobile 8 Frenship dinyatakan 

bersalah karena telah melakukan tindak pidana hak cipta.  

Selanjutnya untuk kasus bundling unlocking handset Huawei C2601 

Pelaku terbukti bersalah melanggar Pasal 72 Ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta: 

“Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, 

mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang 

hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 

5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 

(lima ratus juta rupiah).” 

 

Selanjutnya jika kasus bundling unlocking handset ini terjadi pada 

tahun 2016 maka penanganan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang merupakan perubahan dari Undang-

Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Undang-Undang terbaru 

ini memberikan atau membuat beberapa pasal tentang pelaanggaran hak 

cipta menjadi lebih jelas, namun tidak termasuk untuk pelanggaran hak cipta 

unlocking handset. 

Kasus ini dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Misalnya dari sisi 

Hukum Persaingan Usaha (HPU) dapat dilihat tentang bundling, dari sisi 
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Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat dilihat tentang pelanggaran hak cipta 

unlocking handset. Dalam penelitian ini penulis meneliti dari sudut pandang 

Hukum Hak Cipta. 

Dengan demikian ciptaan yang dilindungi itu dapat meningkatkan 

kesejahteraan tidak hanya bagi pemegang hak ciptanya saja, tetapi juga bagi 

bangsa dan negara dan diharapkan tidak akan terjadi lagi pelanggaran hak 

cipta atas suatu ciptaan, maka dari alasan-alasan seperti itu. Penulis ingin 

mengetahui penjelasan yang lebih jelas tentang konsepsi pelanggaran 

bundling unlocking handset.  

Kenyataan ini perlu untuk dicermati oleh Hukum Hak Atas Kekayaan 

Intelektual (HKI). Apakah terjadinya bundling unlocking handset ini 

pelanggaran hak cipta yang lebih rinci. Secara sekilas hal ini tidak mudah 

untuk dijawab. Untuk itulah perlu pembahasan lebih lanjut dan pentingnya 

hal ini mengingat perubahan dan perkembangan serta cepatnya laju 

teknologi seringkali mengecoh peraturan hukum yang ada. 

B.       RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan fakta-fakta yang sudah dikemukakan dalam latar 

belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana konsepsi perlindungan hukum bagi pemegang Hak Cipta 

atas ciptaan yang dimilikinya pada perkara bundling unlocking system 

handset berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Indonesia? 

2. Bagaimana penerapan sanksi hukum bagi para unlocker atau pelanggar 

Hak Cipta bundling unlocking handset menurut hukum Indonesia? 
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C. TUJUAN PENULISAN 

Berdasarkan atas apa yang telah diuraikan dalam Rumusan Masalah 

diatas maka tujuan yang hendak dicapai oleh Penulis dalam penulisan ini 

adalah: 

1. Untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada 

pemegang Hak Cipta dan Investor yang bekerjasama atas ciptaan yang 

dimilikinya. 

2. Untuk mengetahui sanksi hukum dan prosedur penanggulangan bagi 

para unlocker atau pelanggar Hak Cipta bundling unlocking handset. 

3. Untuk menemukan, menelusuri, dan menganalisis tanggung jawab 

hukum terhadap pemegang Hak Cipta program komputer (software). 

D.    MANFAAT PENULISAN 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah : 

1. Agar setiap individu yang bekerja di industri telekomunikasi maupun 

yang tidak bekerja di industri telekomunikasi Indonesia dapat mengerti 

dan menghargai tingginya nilai kreativitas dalam suatu karya ciptaan 

yang telah dihasilkan. Bundling unlocking handset perlu ditanggapi 

secara serius karena tidak banyak dibahas secara komperhensif. 

2. Agar memiliki wawasan yang lebih dan sekaligus memperoleh 

pengetahuan mengenai pentingnya penerapan fungsi Pertimbangan 

Hakim yang rinci sebelum menghasilkan suatu putusan. Sehingga 
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berharap manfaat penelitian dapat diterima sebagai kontribusi untuk 

meningkatkan kinerja aparat penegak hukum.  

3. Agar mengetahui kekuatan hukum yang diberikan kepada pemegang 

hak cipta dan investor atas suatu ciptaan yang dirusak atau dirugikan 

oleh orang yang tidak bertanggung jawab, serta dalam penyelesaian 

kasus atau sengketa aparat hukum dapat berlaku secara adil dan 

memiliki prosedur yang jelas. 

a. Tipe Penelitian 

Ilmu hukum mempunyai ciri khusus yaitu sifat normatif. 

Jenis penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan 

untuk mengkaji kualitas dari norma itu sendiri. Dalam penelitian 

hukum normatif, yang dijadikan instrumen penelitian untuk 

mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang 

sedang dicoba untuk dicari jawabannya adalah pendekatan. Peter 

Mahmud Marzuki dalam bukunya berpendapat bahwa terdapat 5 

(lima) pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum, 

yaitu: Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach), Pendekatan 

Kasus (Case Approach), Pendekatan Metode Historis (Historical 

Approach), Pendekatan Komparatif (Comparative Approach), 

Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). 

Berdasarkan jenis-jenis pendekatan tersebut ditas, tipe 

penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis 

normatif yang merupakan penelitian kepustakaan jangka pendek, 
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yaitu penelitian terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan 

literatur-literatur terkait. Penelitian hukum ini menggunakan 

pendekatan antara lain adalah Pendekatan perundang-undangan 

(Statute Approach), Pendekatan konsep (Conceptual Approach) 

dan merupakan study kasus. Penulis merujuk kepada ratio 

decidendi atau reasoning, yaitu alasan-alasan hukum yang 

digunakan oleh Hakim untuk sampai kepada putusannya, tidak 

mengacu kepada dictum putusan pengadilan yang bersifat 

deskriptif. Hal ini sesuai dengan sifat keilmuan hukum yang 

bersifat prespektif. 

b. BAHAN PENELITIAN 

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan 

preskripsi mengenai apa yang seyogiannya diperlukan bahan atau 

sumber penelitian. 

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi 

bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini peneliti 

akan menggunakan 2 bahan hukum dan 1 bahan non hukum, yaitu: 

1. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang terdiri dari 

aturan hukum yang diurutkan berdasarkan hierarki mulai dari KUH 

Perdata, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, 

peraturan perundang-undangan Indonesia yang relevan dengan 

masalah penelitian dan putusan pengadilan, yaitu Putusan 
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Pengadilan Negeri No.814/Pid.B/2008/PN.JKT.PST dan Putusan 

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 210/PID/2008/PT/DKI. 

2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh 

dari hasil tulisan para pakar, tesis, disertasi, kertas kerja pada 

konferensi, simposium ilmiah, dan buku teks, jurnal-jurnal, kasus-

kasus hukum yang terkait dengan pelanggaran hak eksklusif yang 

terjadi dalam kasus bundling unlocking handset. 

3. Bahan Non Hukum merupakan bahan yang digunakan untuk 

mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder 

selanjutnya digunakan untuk menunjang penelitian ini. 

Diantaranya surat kabar, website, majalah handset. 

E. SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika penulisan desain penelitian ini dibagi dalam lima bab, 

dijelaskan sebagai berikut : 

BAB I     PENDAHULUAN 

Bab I berisi pendahuluan yang berisi latar belakang masalah yang 

terjadi, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian 

serta membahas mengenai ruang lingkup dan pembatasan 

masalah penelitian. 
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BAB II    TINJAUAN PUSTAKA 

Bab II berisi teori, konsep, definisi dan pengetahuan yang 

digunakan sebagai dasar dalam pemikiran untuk meneliti, 

mengolah, dan menyimpulkan data yang telah didapat. 

Selanjutnya dianalisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab III menjelaskan mengenai cara atau prosedur yang dipakai, 

serta menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan dalam 

penelitian, pengolahan, dan pembuatan kesimpulan dalam 

penelitian ini. 

          BAB IV   ANALISIS  

  Bab IV memberikan pemaparan dan penjelasan terhadap hasil 

data yang diperoleh dan menganalisis data yang diperoleh dengan 

teori yang dipaparkan serta melakukan pembahasan atas analisis 

data yang telah dilakukan. 
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BAB V   KESIMPULAN DAN SARAN 

     Bab V berisi kesimpulan yang didasarkan pada pengolahan dan 

analisis data. Selanjutnya juga memberikan saran kedepannya 

bagi para pemegang Hak Cipta, investor, masyarakat, aparat 

penegak hukum serta Hukum Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




