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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

 Pada era modern saat ini perkembangan ekonomi ditandai dengan 

meningkatnya dan berkembangnya aktifitas perdagangan antar Negara terutama 

berbasis ilmu pengetahuan, tidak semata hanya pertukaran barang saja. Pertukaran 

telah menyentuh hal-hal yang dihasilkan berdasarkan ilmu pengetahuan  

intelektual, sehingga menciptakan karya-karya yang berasal dari intelegensi 

manusia yang didalamnya mengandung nilai ekonomi yang sangat tinggi. 

 Manusia diciptakan Tuhan sebagai mahluk yang paling sempurna, karena 

selain memiliki fisik yang mampu melakukan banyak kegiatan sekaligus otak 

dengan kemampuan intelektual yang melebihi mahluk ciptaan Tuhan lainnya.
1
 

Kemampuan intelektual manusia ini melahirkan banyak sekali daya cipta maupun 

kreatifitas di berbagai bidang dengan berbagai aspek kehidupan. Dapat dikatakan 

majunya ekonomi ataupun teknologi suatu negara merupakan hasil karya 

intelektual manusia dari negara tersebut. Sehingga setiap karya intelektual 

tersebut memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Revolusi Industri merupakan salah 

satu bukti kelebihan manusia sebagai mahluk sempurna dalam melahirkan banyak 

hasil karya intelektual manusia sehingga sangat berpengaruh pada kehidupan 

manusia saat ini. 

                                                        
1
 http://www.kompasiana.com/dian.onasis/pentingnya-pemahaman-terhadap-haki-sebagai-upaya-

penghargaan-terhadap-karya-intelektual-manusia_55001201813311091bfa70cc 
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 Pada saat ini perkembangan dunia menunjukkan bahwa modal intelektual 

atau modal yang berbasis pada pengetahuan, menyumbangkan kekayaan yang 

lebih besar dari kekayaan berbasis sumber daya alam seperti; hutan, tanah, laut, 

tambang dan lain-lain. Negara-negara seperti India, China, Singapore, dan 

berbagai Negara maju di Eropa Barat cenderung memiliki kekayaan alam yang 

tidak melimpah, akan tetapi mereka bisa menguasai perekonomian dunia saat ini. 

Bahkan menurut beberapa survey dari lembaga survey yang berkredibelitas tinggi 

menyebutkan bahwa China di prediksi akan menjelma menjadi Negara terkaya di 

dunia. Begitu juga dengan India, diperkirakan akan menjelma menjadi raksasa 

dunia, hal ini bukan diakibatkan sumber daya alam yang melimpah pada masing-

masing Negara tersebut, melainkan akibat dari kemampuan intelektual yang 

dihasilkan masyarakat dan pemerintahnya sehingga menghasilkan keuntungan 

bagi negaranya. Karena kemampuan intelektual memiliki nilai ekonomi yang 

sangat tinggi dan apabila dimanfaatkan dengan baik serta diberikan perlindungan 

hukum kepadanya, maka akan menjadi asset bernilai ekonomis sangat tinggi 

bahkan dapat menopang kemampuan ekonomi sebuah Negara.  

 Kenyataan ini menggambarkan bahwa dengan semakin majunya suatu 

Negara, maka Negara akan semakin bergantung pada modal intelektualnya, Hal 

ini mengingat bahwa modal intelektual bersifat “renewable” sehingga dapat 

berlaku “sustainable”. Sementara modal sumber daya alam lebih banyak bersifat 

“non-renewable”. 

 Harus diakui pemahaman diatas, menggambarkan bahwa setiap hasil karya 

intelektual manusia perlu untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sekaligus 

sebagai upaya penghargaan atas karya intelektual manusia. Salah satu bentuk 
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perlindungan yang diberikan terhadap hasil karya intelektual manusia yang 

memiliki nilai ekonomis yang tinggi tersebut adalah berbentuk Hak Kekayaan 

Intelektual atau lebih dikenal dengan istilah HKI. Besarnya pengaruh HKI 

terhadap perkembangan dan kehidupan manusia ini diakui oleh banyak negara, 

termasuk Indonesia. Bahkan Amerika Serikat sebagai negara yang maju mengakui 

bahwa industri negara mereka yang berbasis Hak Cipta (Sebagai salah satu obyek 

dari HKI) mengumpulkan hasil ekspor bagi Amerika sebesar $66,85 milyar, lebih 

besar dari industri kimia yang menyumbang ekspor sebesar $66,4 milyar ataupun 

industri otomotif yang “Cuma” bernilai $58,34 miliar, dan rata-rata pertumbuhan 

industri berbasis Hak Cipta tersebut pertahunnya pada dekade 90-an adalah 10,16 

%.
2
  

Demikian pentingnya arti perlindungan HKI ini menjadi juga suatu 

keharusan, setelah tercapainya kesepakatan GATT (General Agreement on Tariff 

and Trade) serta lahirnya WTO (World Trade Organization) yang telah diratifikasi 

oleh negara Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan 

Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Sebagai 

konsekuensinya, Indonesia harus membuat berbagai ketentuan yang mengatur 

serta melindungi setiap obyek dari HKI tersebut. Keberadaan Peraturan mengenai 

HKI ataupun pengetahuan mengenai HKI ini diharapkan dapat memberikan 

dampak positif bagi perkembangan karya cipta maupun invensi diberbagai bidang 

                                                        
2
 Ignatius Haryanto. Tinjauan Ekonomi Politik Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual : 

Penghisapan Rezim HaKI. Debt-Watch Indonesia bekerja sama dengan Penerbit Kreasi Wacana. 

Yogyakarta, 2002., halaman 22 – 23, mengutip dari Core Copyright Industries, Tabel 9, Siwek 

1997. US Departement Agriculture (www.usda.gov/nass/) dan International Trade Administration 

(www.ita.doc.gov) serta US Industry & Trade Outlook 1999. 
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di Indonesia sekaligus memberikan banyak dorongan bagi setiap manusia 

Indonesia untuk terus berkarya sekaligus menghargai hasil jerih payah dari setiap 

pencipta ataupun investor. 

Dalam kebijakan hukum nasional, Indonesia telah turut serta dalam 

komunitas global, yaitu dengan telah meratifikasi WTO tersebut. Dengan 

demikian Indonesia terikat dengan aturan-aturan yang dikeluarkan WTO termasuk 

juga kesepakatan TRIPs (Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights) 

yaitu standar international yang harus dipakai dalam pengaturan system hukum 

Hak Kekayaan Intelektual (HKI). 

Salah satu sisi HKI yang tidak dapat dihindarkan dewasa ini adalah 

semakin eratnya kaitan dan pengaruh HKI dalam perdagangan international. HKI 

menjadi semakin penting mengingat perannya yang begitu besar bagi kehidupan 

industri dan perdagangan international. Dengan alasan apapun, pemilik HKI telah 

menyadari dan memahami tentang arti dan peran pentingnya perlindungan HKI 

sebagai asset dan komoditi yang diperdagangkan.
3
  

Secara garis besar berdasarkan kerangka WTO/TRIPs, obyek yang diatur 

dalam HKI ini terbagi menjadi dua, yaitu Hak Cipta, (terdiri atas HaK Cipta dan 

Hak yang Berkaitan dengan Hak Cipta atau Neighboring Right) kemudian Hak 

Kakayaan Perindustian (Industrial Property Right) yang terdiri dari Patents 

(paten), Industrial Design (design industri), Trade Secrets (rahasia dagang), layout 

                                                        
3
 Cita Citrawinda Priapantja, “Hak Kekayaan Intelektual Tantangan Masa Depan”. Cet 1, Badan 

Penerbit Fakultas Hukum  Universitas Indonesia, 2003), hal.3. 
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design of integrated circuit (design tata letak sirkuit terpadu), representation of 

unfair competition (penanggulangan praktik persaingan curang), 
4
 

Karya-karya intelektual berkenaan dengan ilmu pengetahuan, seni dan 

sastra yang mencakup antara lain buku, program komputer, pamflet, karya ilmiah, 

lagu atau musik, drama dan hasil-hasil karya intelektual lainnya merupakan 

ciptaan ciptaan yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan membutuhkan 

perlindungan hukum. Ketentuan yang mengatur perlindungan hak bagi pencipta 

sudah ada berdasarkan sejarahnya, antara lain; Sejak tahun 1886, di kalangan 

negara-negara di kawasan barat Eropa telah diberlakukan Konvensi Bern, yang 

ditujukan bagi perlindungan ciptaan-ciptaan di bidang sastra dan seni.  

Kecenderungan negara-negara Eropa Barat untuk menjadi peserta pada 

Konvensi ini, mendorong kerajaan Belanda untuk memperbaharui undang-undang 

hak ciptanya yang sudah berlaku sejak 1883 Secara yuridis formal Indonesia 

diperkenalkan dengan masalah hak cipta pada tahun 1912, yaitu pada saat 

diundangkannya Auteurswet (Wet van 23 September 1912, Staatblad 1912 Nomor 

600), yang mulai berlaku 23 September 1912. dengan suatu undang-undang hak 

cipta baru pada tanggal 1 November tahun 1912, yang dikenal dengan Auteurswet 

1912. Tidak lama setelah pemberlakuan undang-undang ini, kerajaan Belanda 

mengikatkan diri pada Konvensi Bern 1886. 

Setelah Indonesia merdeka, ketentuan Auteurswet 1912 ini kemudian 

masih dinyatakan berlaku sesuai dengan ketentuan peralihan yang terdapat dalam 

Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 192 Konstitusi 

                                                        
4
 DITJEN Hak Kekayaan Intelektual Department Kehakiman dan HAM RI, Buku Panduan Hak 

Kekayaan Intelektual (Tangerang; 2003) hal.3. 
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Sementara Republik Indonesia Serikat dan Pasal 142 Undang-Undang Dasar 

Sementara 1950. Pemberlakuan Auteurswet 1912 ini sudah barang tentu bersifat 

sementara.
5
 

Pada tahun 1958, Perdana Menteri Djuanda menyatakan Indonesia keluar 

dari Konvensi Bern dan menyatakan semua ketentuan hukum tentang hak cipta 

tidak berlaku lagi, agar para intelektual Indonesia bisa memanfaatkan hasil karya, 

cipta, terutama karya asing tanpa harus membayar royalti. Dengan pertimbangan 

agar tidak menyulitkan Indonesia dalam pergaulan masyarakat internasional, 

sikap itu ditinjau kembali setelah Orde Baru berkuasa. Ketentuan lama zaman 

Belanda tentang Hak Cipta, yakni Auteurswet 1912 berlaku lagi.
6
 

Setelah 37 tahun Indonesia merdeka, Indonesia sebagai negara berdaulat 

mengundangkan suatu Undang-Undang nasional tentang Hak Cipta, tepatnya 

tanggal 12 April 1982, pemerintah Indonesia memutuskan untuk mencabut 

Auteurswet 1912 Staatsblad Nomor 600 Tahun 1912 dan sekaligus 

mengundangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang 

dimuat dalam Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 15. Undang-undang ini 

pada prinsipnya peraturannya sama dengan Auteurswet 1912 namun disesuaikan 

dengan keadaan Indonesia pada saat itu. Dalam pelaksanaannya Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 1982 ini ternyata banyak menghadapi praktek terutama dalam 

bentuk tindak pidana pembajakan terhadap hak cipta, yang telah berlangsung dari 

                                                        
5
 Undang- Undang Hak Cipta Belanda ini merupakan pembaharuan dari undang- undang hak cipta 

yang berlaku sebelumnya pada tahun 1817; sebelum tahun ini undang- undang hak cipta yang 

lebih awal mendahuluinya yang merupakan undang- undang hak cipta pertama di Belanda 

diundangkan tahun 1803. Dengan demikian, baru setelah mempunyai undang- undang hak cipta 

nasional selama 110 tahun, Belanda menjadi peserta Konvensi Bern 1886.Suyud Margono, 

Hukum Hak Cipta Indonesia: Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade 
6
 Harris Munandar dan Sally Sitanggang, Mengenal HAKI (Hak Kekayaan Intelektual : Hak Cipta, 

Paten, Merek dan Seluk- beluknya), hlm.22. 
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waktu ke waktu dengan semakin meluas dan sudah mencapai tingkat yang 

membahayakan dan merugikan kreatifitas untuk mencipta, yang dalam pengertian 

yang lebih luas juga akan membahayakan sendi kehidupan dalam arti seluas-

luasnya.
7
 

Perkembangan kegiatan pelanggaran hak cipta tersebut dipengaruhi oleh 

berbagai faktor. Sebab-sebab timbulnya keadaan tersebut bersumber kepada:
8
 

1) Masih belum memasyarakatnya etika untuk menghargai karya 

cipta seseorang; 

2) Kurangnya pemahaman terhadap arti dan fungsi hak cipta, serta 

ketentuan undang-undang hak cipta pada umumnya, yang 

disebabkan karena masih kurangnya penyuluhan mengenai hal 

tersebut; 

3) Terlalu ringannya ancaman yang ditentukan dalam undang-undang 

hak cipta terhadap pembajakan hak cipta.  

Namun di luar faktor diatas, pengamatan terhadap UndangUndang Nomor 

6 Tahun 1982 itu sendiri ternyata juga menunjukkan masih perlunya dilakukan 

beberapa penyempurnaan sehingga mampu menangkal pelanggaran tersebut.  

Dalam memenuhi tuntutan penyempurnaan atas Undang-Undang Hak 

Cipta 1982 tersebut, maka pada tanggal 23 September 1987 Pemerintah atas 

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, mengundangkan Undang- Undang Nomor 

                                                        
7
 Rachmadi Usman, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya 

di Indonesia, PT Alumni, Bandung, 2003, hlm.59. 
8
 Suyud Margono, op.cit., hlm. 58. 
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7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 

tentang Hak Cipta. 

Di dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1987 skala perlindungan pun 

diperluas. Diantara perubahan mendasar yang terjadi di dalamnya adalah masa 

berlaku perlindungan karya cipta yang diperpanjang menjadi 50 tahun setelah 

meninggalnya pencipta. Karya-karya seperti rekaman dan video dikategorikan 

sebagai karyakarya yang dilindungi. Selain itu, salah satu kelemahan dari 

UndangUndang Nomor 6 Tahun 1982 dalam menanggulangi pelanggaran hak 

cipta karena peraturan pidananya sebagai delik aduan. Penyidik baru dapat 

melakukan penangkapan terhadap pelakunya setelah adanya pengaduan dari pihak 

korban. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 ketentuan 

pidananya diubah menjadi delik biasa. Warga masyarakat dapat melaporkan 

adanya peristiwa pelanggaran hak cipta tanpa perlu ada pengaduan dari korban, 

penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap pelaku.
9
 Dalam perkembangan 

selanjutnya undang-undang HKI diperbarui lagi dengan Undang-Undang No.12 

Tahun 1997, kemudian berkembang menjadi Undang-Undang no.19 Tahun 2002 

dan terakhir dengan diundangkannya Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang 

Hak Cipta, dimana Undang-Undang Hak Cipta ini telah mengalami beberapa 

perubahan dengan tujuan untuk mewujudkan hukum nasional yang di cita-citakan 

serta menyesuaikan peraturan perundang-undangan terkait dengan kesepakatan 

international. Perlindungan karya cipta tersebut diarahkan untuk menciptakan 

suatu karya. 

                                                        
9
 Gatot Supramono, Hak Cipta dan Aspek- Aspek Hukumnya, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 5-

6. 
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Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diatur pula 

mengenai ciptaan yang diberikan sebagai hak cipta yaitu Sinematografi. Yang 

dimaksud dengan "karya sinematografi" adalah Ciptaan yang berupa gambar 

bergerak (moving images) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau 

film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi 

dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau 

media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, 

televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk 

audiovisual.
10

 Yang pasti karya sinematografi termasuk dalam ciptaan yang 

dilindungi oleh hak cipta.
11

 

Ada banyak pandangan seputar tindak pelanggaran HKI, dalam dunia 

sinematografi banyak terjadi kasus pembajakan DVD atas karya cipta 

sinematografi, yang dapat dijual dengan harga yang jauh lebih murah dari barang 

aslinya. Pembajakan adalah penyalinan atau penyebaran secara tidak sah atas 

perangkat lunak yang dilindungi undang-undang.
12

 Pembajakan dalam hal ini 

dilakukan dengan memperbanyak suatu karya cipta atau karya intelektual dalam 

bentuk DVD tanpa meminta izin maupun pemberian royalty kepada pemegang 

hak cipta, yang bertujuan komersial. Pembajakan ini dapat dikatakan 

membahayakan eksistensi dan masa depan hak cipta karena dapat berdampak 

menurunnya tingkat kreativitas pencipta untuk menghasilkan ciptaan-ciptaan. 

Dewasa ini, kita menyaksikan banyak sekali karya seni sinematografi yang 

diciptakan oleh para sineas muda ataupun senior yang menimbulkan perselisihan 

                                                        
10

 Lihat Pasal 40 Ayat (1) huruf (M) Undang-Undang No.28 Tahun 2014. Tentang Hak Cipta. 
11

 Ibid Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang No.28 Tahun 2014 
12

 http://pembajakanhakcipta.blogspot.co.id/ 
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dalam masyarakat. Perselisihan yang terlihat dapat disebabkan oleh perbedaan 

pendapat terhadap suatu apresiasi karya sinematografi yang baik. Satu pihak 

menyatakan adanya “kesamaan” dalam bagian tertentu dengan sebuah karya 

terdahulu, begitu juga anggapan dari masyarakat. Namun ada juga argumentasi 

lain yang menyatakan bahwa hal tersebut hanya sebatas “kemiripan” dengan 

karya cipta terdahulu, seperti kesamaan konsep gambar iklan, kemiripan ide 

cerita, adegan dan lain sebagainya. Bahkan ada juga argument lain yang 

menyatakan bahwa penggunaan kesamaan dan kemiripan tersebut bukan 

merupakan sebuah pelanggaran hak cipta karena merupakan bagian dari 

improvisasi terhadap sebuah karya seni sinematografi, sehingga tidak dapat 

dikatakan melanggar hak cipta. 

Perlu diketahui Hak Cipta terdiri dari Hak Moral dan Hak Ekonomi
13

, 

dimana konsepsi perlindungannya adalah atas ekspresi ide dari pencipta dalam 

bentuk yang khas dan bersifat pribadi, serta menunjukkan originalitas sebagai 

ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan intelektual seseorang atau keahlian 

sehingga dapat berkembang menjadi sebuah karya, misalnya karya sinematografi 

yang memiliki nilai ekonomi. Berkaitan dengan hak moral yang umumnya 

diketahui oleh khayalak adalah hak untuk mencantumkan nama (attribution) 

Lebih dari itu hak moral sesungguhnya juga mencakup kepada menjada integritas, 

hak untuk menjaga kerahasiaan dan juga hak untuk menarik kembali atas 

ciptaanya dari peredaran (withdrawl).
14

 Berdasarkan hak moral tersebut, maka 

                                                        
13

 Ibid Pasal 4 Undang-Undang No.28 Tahun 2014 
14

 https://masyarakatfilmindonesia.wordpress.com/2007/02/20/spektrum-originalitas-atas-karya-

sinematografi/ 
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Pencipta berhak untuk mencegah orang lain mengunakan atau memodifikasi 

ciptaannya baik secara utuh ataupun sebagian. 

Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Hak 

Cipta adalah hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:
15

 

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. 

Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual tersebut jika terus dibiarkan akan 

menimbulkan ancaman bagi perekonomian Negara, karena akan sangat 

mempengaruhi iklim investasi dalam negeri. 

Perlindungan hukum dalam hal ini memiliki peranan sangat penting, 

karena apabila perlindungan hukum tidak di tegakkan sebagaimana mestinya 

maka akan berdampak negatif bagi iklim ekonomi di Indonesia. Hal ini juga 

menjadi alasan Indonesia masuk dalam daftar prioritas Negara yang mendapatkan 

pengawasan prioritas (priority watch list) Amerika serikat, yang sebelumnya 

pernah terjadi pada era sebelum tahun 2000 yang merupakan satu-satunya Negara 

                                                        
15

 Ibid Pasal 5 Undang-Undang No.28 Tahun 2014 
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di ASEAN yang masuk dalam daftar tersebut untuk kasus-kasus pelanggaran 

HKI. Bahkan sampai dengan saat ini Indonesia bahkan masih dimasukkan ke 

dalam priority watch list oleh USTR (United State Trade Representative), 

perwakilan dagang Amerika Serikat (AS), karena tingginya angka pelanggaran 

HKI di Indonesia.
16

  

Dengan adanya perlindungan hukum terhadap karya cipta diharapkan 

dapat memberikan iklim yang aman bagi investor untuk menanamkan modalnya 

dan sekaligus mendorong keinginan serta kreativitas para pencipta untuk terus 

menghasilkan karya-karya cipta yang semakin beragam, semakin banyak dan 

semakin berkualitas. 

Dengan memahami peran penting hak cipta, terasa pula semakin 

pentingnya meningkatkan pemahaman fungsi dan perlindungan hak cipta untuk 

meningkatkan perekonomian nasional serta perlindungan moral kepada para 

pelaku intelektual di Indonesia.  

Perkembangan teknologi dan pengetahuan intelektual dalam hal 

melekatnya hak cipta dalam sebuah karya yang memiliki nilai ekonomi tinggi 

serta perkembangan industri sinematografi di Indonesia saat ini harus selalu di 

perhatikan dan dilindungi agar tidak mengesampingkan hak-hak moral yang 

terkadung didalamnya. Industri ini berkembang dengan sangat pesat, sehingga 

dibutuhkan penerapan peraturan hukum yang efektif dan memadai untuk menjaga, 

agar industri ini selalu berada dalam koridor yang benar, tidak merugikan para 

insan pelaku usahanya dan juga tidak merugikan masyarakat sebagai konsumen. 

                                                        
16

 http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/ekonomi/10/03/24/107960-indonesia-tetap-

masuk-priority-watch-list di unduh pada hari selasa 14 Maret 2017 

http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/ekonomi/10/03/24/107960-indonesia-tetap-masuk-priority-watch-list
http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/ekonomi/10/03/24/107960-indonesia-tetap-masuk-priority-watch-list
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Sebaliknya industri sinematografi harus menjadi acuan untuk mengedukasi 

masyarakat selaku konsumen dalam hal ini untuk memberikan pesan-pesan moral 

yang baik melalui sebuah karya intelektual sinematografi yang baik, sebagaimana 

hal tersebut yang telah saya uraikan sebelumnya membuat saya memilih judul 

tesis tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Sinematografi 

Ditinjau Dari Hak Moral Dalam UU Hak Cipta”. 

Industri sinematografi sebagai bagian dari masyarakat juga terikat dengan 

peraturan HKI lain yang bersifat internasional. Salah satunya adalah komitmen 

keikutsertaan pemerintah Indonesia dalam Persetujuan TRIPS yang menjadi 

bagian dari Pembentukan WTO (World Trade Organization). WTO Agreement 

berisi hanya 16 pasal dan menjelaskan secara lengkap fungsi-fungsi WTO, 

perangkat-perangkatnya, keanggotaannya, dan prosedur pengambilan keputusan. 

Tetapi, dalam perjanjian singkat ini juga terlampir sembilan belas perjanjian 

internasional yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian dari WTO 

Agreement. Perjanjian-perjanjian ini terdiri dari: 
17

 

a. GATT 1994; dan  

b. Dua belas perjanjian mengenai aspek-aspek khusus dalam perdagangan 

barang, seperti:  

1) Agreement on Agriculture (Perjanjian dalam bidang Pertanian);   

                                                        
17

 Peter Van den Bossche, dkk., Pengantar Hukum WTO (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010), 

hlm. 3-5. 
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2) Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures 

(Perjanjian mengenai Penerapan Tindakan Sanitasi dan Phytosanitasi);   

3) Agreement on Technical Barriers to Trade (Perjanjian mengenai 

Hambatan-hambatan Teknis dalam perdagangan);   

4) Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on 

Tariffs and Trade 1994 (Perjanjian mengenai Penerapan Pasal VI GATT 

1994);   

5) Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (Perjanjian 

mengenai Subsidi dan Tindakan Imbalan);   

6) Agreement on Safeguards (Perjanjian mengenai Safeguards);   

7) General Agreement on Trade in Services (Perjanjian mengenai 

Perdagangan di bidang Jasa).   

c. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights 

(Perjanjian mengenai aspek-aspek dagang yang berhubungan dengan Hak 

Kekayaan Intelektual), selanjutnya disebut TRIPS;   

d. Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of 

Disputes (Pengertian mengenai Peraturan dan Prosedur yang mengatur 

Penyelesaian Sengketa);   

e. Trade Policy Review Mechanism (Mekanisme Penilaian Kebijakan 

Perdagangan);  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f. Dua perjanjian plurilateral mengenai pengadaan pemerintah (government 

procurement) dan perdagangan pesawat sipil (trade in civil aircraft).   

TRIPS terdiri dari 73 pasal yang mencakup:
18

 

a. Copyright and Related Rights.   

b. Trade Marks.   

c. Geographical Indications.   

d. Industrial Designs.   

e. Patents.   

f. Lay Out Designs (Topographies) of Integrated Circuits.   

g. Control of Anti Competitive Pracitices in Contractual Licenses.   

Sebagai konsekuensi keikutsertaan Indonesia dengan meratifikasi Perjanjian 

Pembentukan WTO, maka Indonesia terikat aturan-aturan yang ditetapkan dalam 

Persetujuan WTO, termasuk lampirannya. Indonesia diwajibkan untuk 

menyesuaikan peraturan perundang-undangan HKI dengan norma-norma dan 

standar yang diakui dalam TRIPS Agreement karena telah diratifikasinya 

Persetujuan Pembentukan WTO dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.
19

 

Pengaruh persetujuan TRIPS terhadap sistem hukum HKI adalah bahwa hukum 

                                                        
18

 O.C. Kaligis, Teori & Praktik Hukum Merek Indonesia, (Bandung: PT Alumni, 2008), hlm. 10. 
19

 Ibid., hlm. 10. 
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HKI Indonesia menundukkan diri pada standar-standar TRIPS yang meliputi 

sebagai berikut:
20

 

1. Penambahan jangka waktu perlindungan paten, dalam Undang-Undang 

Paten Indonesia;   

2. Memperluas lingkup teknologi yang dapat dipatenkan, dalam Undang- 

Undang Paten Indonesia;  

3. Mendefinisikan kembali lingkup dari hak paten, dalam Undang-Undang 

Paten Indonesia;  

4. Meningkatkan perlindungan terhadap merek terkenal, dalam Undang- 

Undang Merek Indonesia;  

5. Mengatur mengenai penyewaan program komputer dan karya-karya 

audiovisual, dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia. 

Selain meratifikasi persetujuan TRIPS, Pemerintah Indonesia juga telah 

meratifikasi lima peraturan atau konvensi internasional di bidang HKI, yaitu:
21

 

1. Konvensi Paris diratifikasi dengan Keppres Nomor 15 Tahun 1997  

2. Patent Cooperation Treaty (PCT) / Kerjasama di Bidang Paten yang 

diratifikasi dengan Keppres Nomor 16 Tahun 1997;   

3. Trademark Law Treaty (TLT) / Perjanjian Hukum Merek Dagang yang 

diratifikasi dengan Keppres Nomor 17 Tahun 1997;   

                                                        
20

 Ibid., hlm. 7. 
21

 Ibid., hlm. 8. 
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4. Konvensi Bern yang diratifikasi dengan Keppres Nomor 18 Tahun 1997;   

5. WIPO Copyrights Treaty yang diratifikasi dengan Keppres Nomor 19 

Tahun 1997;   

6. WIPO Performances and Phonogram Treaty yang diratifikasi dengan 

Keppres Nomor 74 Tahun 2004.    

Konvensi Paris Union pada tanggal 20 Maret 1883 yang khusus diadakan 

untuk memberikan perlindungan pada hak milik perindustrian (Paris Convention 

for the Protection if Industrial Property), yaitu Organisasi Uni Internasional 

khusus untuk memberikan perlindungan pada Hak Milik Perindistrian, yang saat 

ini sekertariatnya diselenggarakan oleh WIPO (World Intellectual Property), 

berpusat di Jenewa Swiss. WIPO merupakan salah satu dari 14 “specialized 

agencies” dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Walaupun Indonesia terikat pada 

ketentuan Paris Union, Indonesia masih memiliki kebebasan untuk mengantur 

Undang-Undang hak cipta sendiri, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan 

yang sudah dibakukan dalam Konvensi Paris.
22

 Salah satu tujuan Konvensi Paris 

adalah untuk mencapai unifikasi di bidang perundang-undangan hak cipta sedapat 

mungkin, dengan harapan agar tercipta satu macam hukum tentang hak cipta atau 

yang dapat mengatur persoalan hak cipta secara uniform di seluruh dunia. Revisi-

revisi Konvensi Paris dilakukan, antara lain, di Den Haag pada tahun 1925, 

                                                        
22

 OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007), 

hlm. 338. 
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London pada tahun 1934, Lisbon pada tahun 1985 dan Stockholm pada tahun 

1967.
23

 

1. 2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dipilih dua 

persoalan hukum dengan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap hak moral dalam Undang-

Undang Hak Cipta diterapkan? 

2. Bagaimana pelindungan hak moral dalam bidang senimatografi di 

Indonesia? 

1.3  Tujuan Penulisan 

Tujuan penulisan ini didasarkan dari keinginan untuk memberikan 

perlindungan hukum terhadap permasalahan yang telah uraikan di atas, yaitu:  

1. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan yang lebih luas perihal 

hak moral dalam Undang-Undang Hak Cipta 

2. Untuk mengkaji upaya – upaya apa saja yang dapat ditempuh oleh 

penmegang hak cipta dalam melindungi karya sinematografi 

1.4  Manfaat Penulisan 

Manfaat dari penulisan dapat dilihat dari dua segi, yaitu dari segi teoritis 

dan praktis. 

                                                        
23

 Sudargo Gautama, Hukum Merek Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 14, 

sebagaimana dikutip oleh H.D. Effendy Hasibuan, Ibid., hlm. 4.  
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1.  Segi Teoritis 

Manfaat penulisan ini berkaitan dengan tinjauan yuridis terhadap hak 

cipta di Indonesia ditinjau dari hak moral, bagaimana penerapannya 

dalam Undang-Undang hak cipta menurut Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku di Indonesia, pendapat para ahli dan 

yurisprudensi hukum. Secara teoritis penulisan ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat dan pertimbangan dalam perkembangan ilmu 

pengetahuan hukum, mengenai hak moral dan penerapannya di 

Indonesia. 

2.  Segi Praktis 

Untuk mengetahui secara nyata bagaimana implementasi dari 

perlindungan hak moral, khususnya dalam karya cipta sinematografi di 

Indonesia. Lebih jauh lagi, penelitian ini juga dapat memberi 

pertimbangan hukum kepada para pihak mengenai pentingnya menjaga 

hak moral dalam perlindungan hak cipta. 

1.5  Sistematika Penulisan 

Sistem penulisan ini dibagi dalam lima bab, yang masing-masing bab 

berisi tentang: 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini dijelaskan mengenai latar belakang dan gambaran 

dari permasalahan yang ada yaitu mengenai Tinjauan Yuridis. Kemudian 

rumusan masalah yang dibahas, tujuan dilakukannya penulisan, manfaat 
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dari penulisan dilihat dari segi teoritis dan segi praktis, serta sistematika 

yang digunakan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini Saya membagi menjadi 2 (dua) sub bahasan yaitu 

landasan teori dan landasan konseptual. Landasan teori berisi mengenai 

sejarah pengaturan hak moral di Indonesia dan peraturan perlindungan hak 

cipta di Indonesia menurut peraturan Perundang-undangan yang berkaitan. 

Landasan konseptual akan membahas mengenai definisi dari terminologi 

yang digunakan terkait hak moral agar tidak terjadi perluasan makna atau 

penyimpangan dalam penulisan ini. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan mengenai jenis metode yang digunakan, 

bagaimana cara memperoleh perolehan bahan baik bahan hukum primer 

maupun bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, sifat analisis, 

serta hambatan dalam penelitian dan cara penganggulangannya. 

Singkatnya, bab ini menguraikan mengenai metode penelitian yang 

digunakan untuk meneliti permasalahan yang diangkat sesuai dengan topik 

yang dipilih. 

BAB IV ANALISIS 

  Menguraikan perihal Perlindungan Karya Cipta Sinematografi 

dalam penerapannya di Indonesia ditinjau dari Hak Moral yang akan 

membahas terkait perlindungan hukum, upaya-upaya yang ditempuh oleh 
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pencipta atau pemegang hak cipta dalam melindungi karya sinematografi 

yang dimilikinya. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini akan dirumuskan beberapa pokok kesimpulan sesuai 

dengan rumusan permasalahan, khususnya yang terkait dengan 

pelanggaran merek terkenal di Indonesia serta saran yang diberikan untuk 

pemenuhan manfaat penilitian hukum normatif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




