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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang 

 Dari segi historis sosiologis Hak Kekayaan Intelektual atau biasa disebut 

dengan Intellectual Property Right berkembang secara cepat dan pesat di dunia 

ataupun di Indonesia. Kata “Intelektual” terlihat bahwa obyek kekayaan intelektual 

tersebut adalah kecerdasan, daya pikir, atau hasil dari pemikiran manusia (the 

Creations of the Human Mind) Dari terminologi hak kekayaan intelektual dapat 

disimbulkan bahwa hak kekayaan intelektual memiliki 3 (tiga) elemen yang penting 

yaitu hak, manusia dan intelektual. Hak kekayaan intelektual adalah hak yang lahir 

dari kemampuan intelektual dan intelegensia manusia. Dengan kemampuan 

berpikir manusia dapat menghasilkan bermacam karya yang dapat berbentuk ilmu 

pengetahuan, seni dan teknologi, dalam kaitan ini, setiap manusia memiliki hak 

untuk melindungi atas karyanya. 

 Secara normatif Hak Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang 

diberikan oleh hukum atau peraturan kepada seseorang atas suatu karya yang telah 

dicptakannya. Pada prinsipnya hak kekayaan intelektual adalah hak untuk 

menikmati dari suatu kreativitas intelektual seseorang. Objek yang diatur dalam 

Hak kekayaan intelektual adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena 

kemampuan intelektual manusia. Setiap hak yang digolongkan ke dalam Hak 
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kekayaan intelektual harus mendapat kekuatan hukum atas karya atau ciptannya. 

Untuk itu harus ada tujuan dari hak kekayaan intelektual tersebut, yaitu untuk
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 mengantisipasi probabilitas  melanggar hak kekayaan intelektual milik 

orang lain, meningkatkan daya kompetisi di pasar global maupun dalam negri.  

Hak Kekayaaan Intelektual diklasifikasikan menjadi 2 ( dua ) yaitu Hak 

Cipta (Copyrigth) dan Hak Kekayaan Industri (Industrial Property Right) 1yang 

dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yakni; paten (patent), merek (trademarks), 

desain industri (industrial design), rahasia dagang (trade secrets), indikasi 

geografis (geographical indications) desain tata letak sirkuit terpadu dan varietas 

tanaman. Pengklasifikasian hak kekayaan intelektual dikarenakan ruang lingkup 

perlindungan hukum yang berbeda. Contoh, Hak cipta, perlindungan hukum hanya 

mencakup seni, music, film, pengetahuan dan lainnya sementara sebagai contoh 

merek (trademark) hanya mencakup aspek tanda dan/atau simbol yang digunakan 

dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa dan begitu pula pada hak kekayaan 

intelektual lainnya.  

 Indonesia telah ikut serta dalam pergaulan masyarakat dunia dengan 

menjadi anggota dalam Agreement Establishing the World Trade Organization 

(Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), yang mencakup pula 

Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan 

Tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual), selanjutnya disebut 

TRIPs, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Selain itu, Indonesia juga 

meratifikasi Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works 

(Konvensi Berne Tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan 

Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan World Intellectual Property Organization 

                                                 
1 WIPO, What is Intellectual Property. Di akses dari 

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf pada tanggal 2 

februari 2019 

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf
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Copyrights Treaty (Perjanjian Hak Cipta WIPO), selanjutnya disebut WCT, melalui 

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997, World Intellectual Property 

Organization Performances and Phonograms Treaty (Perjanjian Karya-Karya 

Pertunjukan dan Karya-Karya Fonogram WIPO) yang selanjutnya disebut WPPT, 

melalui Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2004. 2 

 Perlindungan hak kekayaan intelektual mempunyai tujuan agar seluruh 

karya intelektual dapat dilindungi yang sesuai dengan tujuan hukum, yaitu: 

Pertama, kepastian hukum atas perlindungan hak kekayaan intelektual, dengan itu 

akan memastikan siapakah pemilik atas suatu karya intelektual; Kedua, 

Kemanfaatan, yang memberikan arti bahwa perlindungan hak kekayaan intelektual 

akan membawa manfaat yang dapat diperoleh terutama bagi pencipta suatu karya. 

Kurangnya kesadaran akan perlindungan hak kekayaan intelektual menjadi 

penanda bahwa kurangnya pemahaman di masyarakat untuk menghargai hasil 

karya orang lain. Hal ini perlu mendapat perhatian yang lebih bagi pemerintah agar 

pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual 

dapat ditegakkan dengan baik dan sesuai dengan tujuan hukum. 

Masalah di bidang hak cipta adalah masalah yang dimiliki oleh pencipta 

atau penerima hak atas suatu ciptaan yang dibuat oleh pencipta untuk 

dipublikasikan atau di umumkan dengan tujuan untuk melindungi ciptaan tersebut 

dari sisi ekonomi ataupun moral. Ciptaan yang dilindungi oleh Undang-undang No 

28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta berupa karya seni, sastra dan ilmu pengetahuan. 

Undang-undang tersebut telah memberikan pengertian bahwa hak cipta merupakan 

hak ekslusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau 

                                                 
2 Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, 

alenia pertama 
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memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan 

dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan 

yang berlaku3. Konsep timbul secara otomatis dalam hak cipta memiliki arti bahwa 

ketika sebuah ciptaan telah jadi dalam bentuk nyata maka secara otomatis sudah 

melekat hak cipta tersebut tanpa harus di daftarkan dahulu di instansi yang 

berwenang yaitu Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan 

HAM, Hal itu disebut juga dengan asas deklaratif. 

 Keberadaan Hak Cipta di Indonesia ditandai dengan lahirnya Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1987 yang kemudian harus dilakukan pembaharuan 

sebagai bentuk konsekuensi yuridis keikutsertaan Indonesia dalam perjanjian 

multilateral GATT/ WTO, sehingga melahirkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

1997 tentang Hak Cipta. Pembaharuan masih berlanjut hingga melahirkan Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2002, sampai dilakukan pembaharuan yang terakhir yaitu 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang masih berlaku sampai sekarang ini 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur bahwa ada 

objek ciptaan yang dilindungi dan objek ciptaan yang tidak dilindungi. 

 Dalam ketentual Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 

di sebutkan diantaranya ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta yaitu ciptaan dalam 

bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, yang terdiri atas:  

1) Buku, pamphlet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil 

karya tulis lainnya;  

2) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya; 

3) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;  

4) Lagu dan/atau music dengan atau tanpa teks;  

5) Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim;  

                                                 
3 Khoirul Hidayah, Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia,UIN-Maliki Press, 

Malang, 2012, hlm.42. 
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6) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, seni 

pahat, patung, atau kolase; 

7) Karya seni terapan;  

8) Karya arsitektur; 

9) Peta  

10) Karya seni batik atau seni motif lain;  

11) Karya fotografi;  

12) Potret;  

13) Karya sinematografi;  

14) Terjemahan, tafsir, saduran, Bungan rampai, basis data, adaptasi, aransemen, 

modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;  

15) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi 

budaya tradisional;  

16) Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan 

program computer maupun media lainnya;  

17) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan 

karya yang asli;  

18) Permainan video; dan  

19) Program komputer.  

 Ciptaan yang disebutkan di dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

28 Tahun 2014 tersebut sudah dijamin mendapatkan perlindungan hak cipta.  

Sedangkan Pasal 41 Undang-Undang Hak Cipta memuat ketentuan terkait ciptaan 

yang tidak di lindungi hak cipta yang meliputi:  

1) Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;  

2) Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data 

walaupun telah diungkapkan, dinyatakan. Digambarkan, dijelaskan, atau 

digabungkan dalam sebuah ciptaan; dan  

3) Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah 

teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional. 

 

 Setelah mengamati ketentuan pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta yang 

telah menyebutkan ciptaan yang dilindungi. Dalam pasal tersebut undang – undang 
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Hak Cipta menyebutkan fotografi sebagai ciptaan yang dilindungi di Indonesia. 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan definisi 

singkat tentang Fotografi di bagian penjelasan Pasal 40 yaitu “Yang dimaksud 

dengan "karya fotografi" meliputi semua foto yang dihasilkan dengan 

menggunakan kamera”.  Fotografi  berasal dari kata Photo dan graphy yang 

masing-masing dari kata tersebut mempunyai arti sebagai berikut: photo artinya 

adalah cahaya dan graphy artinya adalah menulis, jadi definisi fotografi secara 

keseluruhan adalah menulis dengan bantuan cahaya, atau lebih dikenal dengan 

menggambar dengan bantuan cahaya atau merekam gambar melalui media kamera 

dengan bantuan cahaya4.  

Karya Fotografi adalah hasil proses dari kreatifitas yang tidak hanya sekedar 

membidik objek dan selanjutnya menekan tombol shutter pada kamera. Dalam 

menciptakan sebuah karya fotografi seorang pencipta harus mempunyai ide atau 

konsep yang mendalam untuk menciptakan hasil yang baik. Secara garis besar, 

Karya fotografi dibagi beberapa jenis untuk membantu mempermudah dalam 

memahami sebuah karya seni fotografi, yaitu: 5 

1) Foto Manusia (Human Photography) 

Foto manusia adalah semua foto yang menjadikan manusia sebagai objek 

foto. Elemen utama dalam jenis foto foto ini adalah manusia, yang dapat 

menawarkan nilai dan daya tarik untuk divisualisasikan. Foto ini dibagi lagi 

                                                 
4 International Design School, ARTI FOTOGRAFI MENURUT PARA AHLI, di akses dari 

https://idseducation.com/articles/fotografi-menurut-para-ahli/ pada tanggal 22 Maret 2019 Pukul 

18:33 
5 Enche Tjin, Belajar foto still life, diakses dari 

http://www.infofotografi.com/blog/2015/07/belajar-foto-still-life/ pada tanggal 22 Maret 2019 

Pukul 19:13 

https://idseducation.com/articles/fotografi-menurut-para-ahli/
http://www.infofotografi.com/blog/2015/07/belajar-foto-still-life/
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menjadi beberapa kategori yaitu : Portrait, Human Interest, Stage 

Photography, Sport 

2) Foto Alam (Nature Photography) 

Dalam jenis foto alam objek utamanya adalah benda dan makhluk hidup 

alami (natural) seperti hewan, tumbuhan, gunung, hutan dan lain-lain. 

3) Foto still life 

Jenis Foto still life adalah menciptakan sebuah gambar dari benda atau 

obyek mati. Membuat gambar dari benda mati menjadi hal yang menarik 

dan tampak “hidup”, komunikatif, ekspresif dan mengandung pesan yang 

akan disampaikan merupakan bagian yang paling penting dalam penciptaan 

karya foto ini.  

4) Foto Jurnalistik (Journalistic Photography) 

Foto jurnalistik adalah foto yang digunakan untuk memenuhi kepentingan 

pers atau kepentingan informasi publik. Dalam penyampaian pesannya, 

harus terdapat caption (tulisan yang menerangkan isi foto) sebagai bagian 

dari penyajian jenis foto ini. Jenis foto ini sering kita jumpai dalam media 

massa . 

 

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 diatur secara khusus 

mengenai seni fotografi, khususnya potret dengan menyisipkan pasal yang 

mengatur tentang potret. Potret dalam Pasal 1 angka 10 yang dinyatakan sebagai 

berikut  “Potret adalah karya fotografi dengan objek manusia”. 
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Di era digital sekarang, masyarakat masih banyak yang belum mengetahui 

dengan baik bahwa sebuah pelindungan hak cipta atas potret tidak hanya 

melindungi fotografer sebagai pemegang hak cipta tetapi juga melindungi manusia 

atau orang yang menjadi objek potret itu sendiri.  

  Potret adalah salah satu seni karya fotografi dengan menampilkan objek 

manusia baik secara individual maupun kelompok orang, yang menitikberatkan 

unsur kepribadian dari objek foto tersebut. Sebuah foto potret akan menampilkan 

orang dalam bentuk seluruh badan, atau separuh badan atau close up saja.6  Pada 

foto potret, background bisa dimunculkan dan dapat pula tidak dimunculkan.  

Dengan demikian maka dapat diketahui bahwa sebuah potret merupakan salah satu 

karya cipta yang berbentuk foto namun karya cipta potret ini sendiri mempunyai 

ciri-ciri yang lebih khusus dimana di dalam sebuah potret, objek yang terdapat di 

dalamnya merupakan seorang manusia. Sedangkan pada karya foto yang lain objek 

foto yang diambil dapat berupa benda-benda lain selain manusia seperti benda, 

alam, dan lain-lain. Sementara itu, dalam sebuah potret terdapat pihak-pihak terkait 

pembuatan potret tersebut. Pihak-pihak tersebut yaitu: 

1) Pihak yang dipotret atau objek yang ada dalam potret,  

Dalam hal ini adalah seorang individu manusia atau sekolompok manusia  

2) Pihak yang melakukan pemotretan,  

Dalam hal ini mungkin saja pihak yang sudah professional (Professional 

Photographer) dalam bidang fotografi ataupun masih amatir 

 

                                                 
6 Summer Stewart, Portrait Photography: Definition, Techniques & Tips, di akses dari    

https://study.com/academy/lesson/portrait-photography-definition-techniques-tips.html, pada 

tanggal 22 Maret 2019 pukul 17.26 

https://study.com/academy/lesson/portrait-photography-definition-techniques-tips.html
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Foto potret adalah salah satu jenis fotografi, disamping jenis-jenis foto 

lainnya seperti: human interest, landscape, dan still life. Potret atau portrait berasal 

dari bahasa Latin yaitu potrahere, yang berarti “mengekspresikan ke luar”. Jadi 

hakikat dari suatu karya potret adalah menangkap karakter asli dari suatu objek  

yang sejujur-jujurnya. Ekspresi yang mengemuka di dalam potret adalah sesuatu 

yang mengalir dari objek, kemudian ditangkap kamera. 

 Potret memang sering dihubungkan dengan pemotretan wajah seseorang 

secara close up, setengah badan dari seseorang, atau tiga per empat badan. Ciri 

khusus dari  potret adalah tidak hanya menunjukkan ciri fisik objek tersebut secara 

datar, kaku atau kadang berekspresi tegang. Selain menunjukkan ciri fisik, potret 

juga harus menampilkan ekspresi wajah seseorang.7 

Potret dapat menampilkan berbagai objek. Objek potret yang ditampilkan  

atau yang ditunjukan dapat berupa pria atau wanita, selebriti atau tokoh ternama, 

pemuda tampan atau cantik, anak-anak dan orang orang biasa dari berbagai lapisan 

masyarakat. Sedangkan bila dilihat dari pengambilan sebuah karya cipta potret, 

terdapat dua jenis potret yaitu: 

1) Potret yang dibuat atas sepengetahuan objek yang dipotret 

2) Potret yang dibuat atau diambil tanpa sepengetahuan objek yang dipotret 

Dengan dua jenis potret tersebut, maka permasalahan yang akan timbul 

ketika sebuah karya potret yang telah menjadi sebuah karya cipta seseorang akan 

dilakukan pengumuman, pendistribusian dan/atau perbanyakannya. Tingginya 

tingkat kemajuan teknologi pada saat ini, khususnya dalam bidang teknologi 

fotografi yang pada saat ini berada dalam rezim digital sangat memudahkan 

                                                 
7 Atok Sugiarto, Memotret Anak-Anak: Buku Pegang Fotografi Manual/Digital, Gramedia Pustaka 

Utama, Jakarta, 2005, hal 121. 
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fotografer atau pencipta, dalam hal ini fotografer profesional maupun amatir untuk 

melakukan perbanyakan dan pengumuman atau pendistribusian atas ciptaannya. 

Dengan menggunakan teknologi digital ini, pemotret tidak perlu mencetak hasil 

karyanya terlebih dahulu dengan biaya besar untuk mempublikasikan foto tersebut. 

Akibat dari hal ini ialah publikasi sebuah foto, dalam hal ini potret, menjadi sangat 

mudah terutama melalui media internet. 

Pada saat ini kita banyak menjumpai karya cipta fotografi, khususnya potret 

dimana-mana serta dalam medium yang beragam. Kita dapat menemui karya cipta 

potret antara lain di koran, majalah, flyer atau selebaran, papan iklan atau billboard, 

dan serta yang lebih utama di jaman teknologi sekarang adalah di internet 

Di dalam bidang teknologi yang semakin berkembang, Data terbaru yang 

telah dirilis Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mencatat bahwa sampai saat ini ada 

3,9 miliar orang telah menggunakan internet8. Sementara Indonesia menduduki 

peringkat ke-6 terbesar di dunia dalam hal jumlah pengguna internet9. Dengan 

berkembangnya internet, masyrakat mulai mengenal apa yang dinamakan sosial 

media. Media sosial adalah sebuah media untuk bersosialisasi antara satu dengan 

yang lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling 

berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. 

Media sosial diklasifikasikan menjadi beberapa bagian yaitu :10 

1) Sosial Networks, 

                                                 
8 “Internet milestone reached, as more than 50 per cent go online: UN telecoms agency”, diakses 

dari https://news.un.org/en/story/2018/12/1027991  Pada tanggal 22 Maret 2019 Pukul 19:17 
9 “Pengguna Internet Indonesia Nomor Enam Dunia” diakses dari 

https://kominfo.go.id/content/detail/4286/pengguna-internet-indonesia-nomor-enam-

dunia/0/sorotan_media, Pada tanggal 22 Maret 2019 Pukul 20:20  
10 Bim, Klasifikasi sosial media, diakses dari 

https://www.scribd.com/document/336809870/Klasifikasi-Media-Sosial, Pada tanggal 23 maret 

2019 Pukul 20:00 

https://kominfo.go.id/content/detail/4286/pengguna-internet-indonesia-nomor-enam-dunia/0/sorotan_media
https://kominfo.go.id/content/detail/4286/pengguna-internet-indonesia-nomor-enam-dunia/0/sorotan_media
https://www.scribd.com/document/336809870/Klasifikasi-Media-Sosial
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Adalah media sosial yang digunakan untuk bersosialisasi dan berinteraksi, 

contoh: Facebook, myspace, Linkedin, instagram dll 

2) Discuss,  

Adalah media sosial yang digunakan memudahkan sekelompok orang untuk 

melakukan obrolan dan ber iskusi. Contoh: Skype, Line, Whatsapp 

3) Share, 

Adalah media sosial yang digunakan untuk saling berbagi file, video, music. 

Contoh:  Youtube, Slideshare,  

4) Publish, 

Adalah media sosial yang digunakan  pengguna untuk membuat tulisan  

dengan memiliki karakter yang tidak terbatas di setiap halaman yang ditulis. 

Apps ini bertujuan untuk memberikan public information. Contoh: 

Wordpress, Blogspot 

5) Massive Player Online (MPO)  

Adalah sosial media yang berbentuk game yang melibatkan ribuan player 

online dalam waktu bersamaan di mana pengguna membutuhkan interaksi 

dengan pengguna lain di permainan ini untuk menyelasaikan misi untuk 

mencapai level tertentu. Contoh: Mobile Legend, PUBG  

6) Livestream  

Adalah media sosial dimana pengguna dapat menyiarkan secara langsung 

kegiatan secara live dalam bentuk video. Contoh: Bigo Live, Instagram Live 

7) Micro blog 

Adalah media sosial yang digunakan untuk membuat postingan yang berupa 

tulisan dengan karakter terbatas. Contoh: Twitter, Plurk  
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Media sosial dapat menghilangkan Batasan ruang dan waktu seseorang 

untuk bersosialisasi, dengan media sosial ini manusia memungkinkan untuk 

berkomunikasi satu sama lain dimanapun mereka berada dan kapanpun, tidak 

peduli seberapa jauh jarak mereka, dan tidak peduli siang atau pun malam. Media 

sosial memiliki dampak besar pada kehidupan kita saat ini. Seseorang yang asalnya 

“kecil” bisa seketika menjadi “besar” dengan media sosial, begitupun sebaliknya 

orang “besar” dalam sedetik bisa menjadi “kecil” dengan media sosial. Apabila kita 

dapat memanfaatkan media sosial, banyak sekali manfaat yang kita dapat, sebagai 

media pemasaran, dagang dan mencari koneksi ataupun memperluas pertemanan  

 Dunia teknologi dan seni di era digital sekarang ini menuntut adanya 

inovasi dan kreasi baru untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik itu dalam 

wujud audio, visual ataupun audio visual. Hal tersebut diartikan bahwa wujud nyata 

sebuah karya dalam dunia hiburan dapat berupa musik/lagu, foto/potret, drama 

musikal, dan lain-lain. Mengingat bahwa inovasi dan kreasi di bidang dunia seni 

atau hiburan tersebut semakin lama akan semakin berkembang maka urgensi terkait 

dengan perlindungan hak cipta sangat dibutuhkan. Hal itu sebanding dengan tenaga, 

pikiran, biaya, dan waktu yang dikeluarkan oleh pencipta dalam membuat suatu 

karya cipta. Perlindungan hak cipta sangat dibutuhkan agar tetap menjadi dorongan 

untuk mengembangkan inovasi-inovasi yang lainnnya. Apabila tidak ada 

perlindungan hak cipta dan tindakan pelanggaran hak cipta semakin banyak 

dilakukan oleh masyarakat yang diantaranya seperti penggandaan atau 

perbanyakkan dan penggunaan suatu karya cipta tanpa izin untuk kepentingan 
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komersial pribadi, maka akan menurunkan pertumbuhan kreatifitas manusia dan 

pengembangan industri kreatif akan terhambat. 11 

Perkembangan seni dan teknologi yang semakin maju ini menuntut para 

pencipta untuk lebih kreatif dalam melahirkan suatu karya cipta agar menarik dan 

diminati khalayak umum. Sehingga banyak muncul permasalahan terkait dengan 

plagiarisme atau penggunaan ciptaan pihak lain, hal ini menarik untuk dikaji salah 

satunya mengenai penggunaan potret seseorang. Meskipun sudah ada perlindungan 

hak cipta terkait karya potret, masih kerap muncul permasalahan seseorang yang 

menggunakan karya orang lain untuk kepentingan komersial atau non komersial di 

media sosial seperti platform besar media sosial yang banyak penggunanya di 

Indonesia seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain, tindakan tersebut 

digunakan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.  

Pemahaman tentang hak cipta diperlukan untuk menghindari kebingungan 

dimasyarakat berkenaan dengan perlindungan hak cipta khususnya dalam hal ini 

mengenai penggunaan potret, dilihat dari segi penciptanya ataupun subjek yang 

terdapat dalam potret tersebut. Permasalahan tersebut berkaitan dengan ketentuan 

dalam Undang-Undang Hak Cipta Pasal 12 yang memuat ketentuan mengenai 

larangan menggunakan potret untuk kepentingan komersial tanpa persetujuan 

tertulis dari orang yang di potret atau ahli warisnya.   

Dari segi distribusi material, internet hanya sebuah medium. Ia tidak 

diistimewakan dibanding medium lain dalam kewajiban setiap orang menghormati 

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau Intellectual Property Rights (IPR), 

                                                 
11 Sigit Nugroho, “Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Upaya Peningkatan 

Pembangunan Ekonomi Di Era Pasar Bebas Asean”, Jurnal penelitian hukum supremasi hukum, 

Vol. 24, No. 2, Agustus 2015 
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kepemilikan material, maupun distribusi material. Tetapi internet telah lama 

menjadi bagian dari Hak Azasi Manusia (HAM) sebagai bagian dari kebebasan 

berekspresi, beropini dan menerima informasi. Hak tersebut tetap dibatasi oleh hak 

kekayaan intelektual yang berlaku secara internasional, teritorial (negara) dan per 

entitas penyedia layanan. Kepemilikan material di internet dapat berada di tangan 

penyedia platform dan dapat berada di tangan pembuat konten (pencipta). 

Pengaturan ketentuan penggunaan dan distribusinya dapat dilakukan sendiri oleh 

penyedia platform, pembuat konten, atau kolaborasi keduanya. Posisi legal 

penyedia platform selalu lebih kuat dibanding pembuat konten yang menjadi 

pengguna platform. Karena ketika pembuat konten (pencipta/user) mendaftarkan 

diri di salah satu platform, berarti user telah menyetujui peraturan dari penyedia 

platform. Masing-masing platform punya peraturannya sendiri yang disebut  Terms 

of Service/ToS. Masing-masing user (pembuat konten) juga bisa memiliki 

peraturannya sendiri yang tidak melampaui Terms pemilik platform. 

Dalam jejaring media sosial  Facebook, setiap pengguna atau user Facebook 

terikat pada ketentuan hukum Facbook (Legal Terms Facebook). Legal terms 

adalah penjabaran dari Facebook Principles. Sebagai contoh ketika Facebook 

Principle ini adalah  'Pancasila', maka Legal Terms Facebook adalah 'UUD 1945'. 

Dalam Facebook Principle poin kedua, tertulis:  

“Ownership and Control of Information: 

People should own their information. They should have the freedom to share 

it with anyone they want and take it with them anywhere they want, including 

removing it from the Facebook Service. People should have the freedom to decide 

with whom they will share their information, and to set privacy controls to protect 
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those choices. Those controls, however, are not capable of limiting how those who 

have received information may use it, particularly outside the Facebook Service.”12 

 

Yang Artinya adalah setiap konten yang diciptakan oleh pengguna di 

Facebook adalah milik pengguna. Di Facebook, pengguna juga mempunyai hak 

untuk memutuskan kepada siapa konten itu dapat disebarkan lewat fitur privacy 

control -- public, friend, dan private. Tetapi kontrol terhadap privasi di platform 

Facebook tidak membatasi atau menghalangi pendistribusian atau penggunaan 

konten di luar Facebook. Dalam Facebook Terms of Sevice, hal ini jelaskan lagi di 

poin ketiga The permissions you give us yang berbunyi,  

“The permissions you give us: 

We need certain permissions from you to provide our services:  

Permission to use content you create and share: You own the content you 

create and share on Facebook and the other Facebook Products you use, and 

nothing in these Terms takes away the rights you have to your own content. You are 

free to share your content with anyone else, wherever you want. To provide our 

services, though, we need you to give us some legal permissions to use that content. 

Specifically, when you share, post, or upload content that is covered by 

intellectual property rights (like photos or videos) on or in cone  ction with our 

Products, you grant us a non-exclusive, transferable, sub-licensable, royalty-free, 

and worldwide license to host, use, distribute, modify, run, copy, publicly perform 

or display, translate, and create derivative works of your content (consistent with 

your privacy and application settings). This means, for example, that if you share a 

photo on Facebook, you give us permission to store, copy, and share it with others 

(again, consistent with your settings) such as service providers that support our 

service or other Facebook Products you use. 

You can end this license any time by deleting your content or account. You 

should know that, for technical reasons, content you delete may persist for a limited 

period of time in backup copies (though it will not be visible to other users). In 

addition, content you delete may continue to appear if you have shared it with 

others and they have not deleted it. 

Permission to use your name, profile picture, and information about your 

actions with ads and sponsored content: You give us permission to use your name 

and profile picture and information about actions you have taken on Facebook next 

                                                 
12 Facebook Principles, diakses dari https://www.facebook.com/principles.php, Pada tanggal 23 

Maret 2019 Pukul 15:38 

https://www.facebook.com/principles.php
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to or in connection with ads, offers, and other sponsored content that we display 

across our Products, without any compensation to you. For example, we may show 

your friends that you are interested in an advertised event or have liked a Page 

created by a brand that has paid us to display its ads on Facebook. Ads like this 

can be seen only by people who have your permission to see the actions you've taken 

on Facebook. You can learn more about your ad settings and preferences.” 13 

 

 Dijelaskan secara eksplisit dalam Terms of Services di poin The 

permissions you give us bahwa pemilik konten di Facebook adalah pengguna itu 

sendiri. Ini untuk memperjelas soal siapa yang bertanggungjawab atas konten 

tersebut dan siapa pemilik atau penciptanya. Ketika sebuah konten dipublikasikan 

dengan Public setting, otomatis pengguna mengizinkan semua orang, termasuk 

yang di luar Facebook, untuk mengakses informasi pengguna tersebut.  

Dalam Realita sehari-hari sebagai pengguna media sosial, Capture gambar 

konten, me-repost konten (gambar, potret, tulisan) dan informasi dari media sosial 

serta mendidistribusikan ke tempat lain sudah sehari-hari kita lihat. Modus 

pelanggaran yang sering terjadi di media sosial terkait dengan potret adalah 

mengambil potret seseorang tanpa seizin pencipta atau orang yang ada di dalam 

potret untuk dijadikan berita oleh sebuah akun yang mana bukan akun berita, untuk 

mendapatkan banyak likes, followers, ketika followers sudah banyak akun tersebut 

melakukan kegiatan usaha iklan berbayar atau biasa yang disebut paid promote atau 

endorsement untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari kegiatan tersebut. 

Adapun modus dengan seorang penjual barang yang sama yang mengambil potret 

dari penjual atau pencipta potret tersebut tanpa izin dan banyak sekali pelanggaran 

                                                 
13 Facebook Term of Service, Diakses dari https://www.facebook.com/terms.php Pada tanggal 23 

Maret 2019 Pukul 15:56  

https://www.facebook.com/terms.php
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hak cipta terkait dengan potret yang sering dijumpai di media sosial. Adapun yang 

hanya sekedar memposting teman (candid).   

 Permasalahan ini sering terjadi dan kasat mata terlihat oleh pengguna media 

sosial. Tetapi belum adanya pemahaman yang baik mengenai adanya unsur hak 

cipta dalam potret menimbulkan maraknya pelanggaran hak cipta terkait potret baik 

di dalam maupun luar negeri, baik dilakukan sebelum era digital maupun setelah 

era digital. Selanjutnya meskipun telah ada pemahaman mengenai hak cipta dalam 

sebuah potret. Hal ini tidak dibarengi dengan pemahaman bahwa hak yang 

terkandung dalam sebuah potret ada dua yaitu hak cipta yang dimiliki oleh pencipta 

foto dan hak yang dimiliki oleh orang yang difoto. 

Pengertian tentang potret diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Potret adalah karya fotografi 

dengan objek manusia, hal ini seharusnya sudah memberikan kepastian hukum  

kepada para pencipta mengenai Batasan pelanggaran hak cipta. Masalahnya,  

apabila pelanggaran itu tetap dibiarkan untuk terjadi atau bahkan justru semakin 

meningkat, hal itu  akan menimbulkan banyak kerugian disalah satu pihak, baik itu 

kerugian secara ekonomis ataupun moral sekalipun. Adanya pelanggaran hak cipta 

tersebut pasti dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya karena rendahnya 

pemahaman akan arti dan fungsi hak cipta dan keinginan untuk memperoleh 

keuntungan ekonomis dari kemampuan daya jual dari sebuah ciptaan. Disamping 

itu juga masih kurangnya masyarakat untuk mendaftarkan hak cipta atas suatu hasil 

ciptaan.  

Terlepas daripada itu, bahwa suatu ciptaan ketika dilahirkan sudah melekat 

asas deklaratif sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, namun dengan 
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mendaftarkan sebuah karya cipta akan membuktikan bahwa ciptaan itu benar 

merupakan ciptaannya dan agar orang lain tidak dapat mengakui dan 

menggunaskan ciptaan itu tanpa seizin dan sepengetahuan pencipta. Pentingnya 

permasalahan potret yang digunakan tanpa izin pencipta atau orang yang dipotret 

akan meningkatkan persaingan yang sehat di dunia seni di era teknologi sekarang 

ini dan meningkatkan kreatifitas dan inovasi untuk terus menciptakan karya-karya 

yang baru, maka sudah waktunya untuk memberikan perhatian akan perlindungan 

hukum terhadap karya cipta potret ini. oleh karenanya penulis mengangkat 

penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Potret di Media 

Sosial Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta “ 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian-uraian pada latar belakang di atas, maka ada beberapa hal 

yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:  

1) Bagaimana pengaturan perlindungan hak cipta atas potret menurut 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?  

2) Bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang 

Hak Cipta terhadap praktik pelanggaran hak cipta potret di media sosial 

di Indonesia? 

 

1.3 Tujuan Penulisan  

Adapun maksud dan tujuan dari penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :  

1) Untuk melakukan kajian terhadap pengaturan hak cipta atas potret di 

Indonesia menurut 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?  
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2) Untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap praktik pelanggaran hak cipta 

atas potret di media sosial di Indonesia  

 

1.4 Manfaat Penelitian  

1)  Manfaat Teoritis   

(1). Hasil penelitian ini diharapkan akan menambah pengetahuan hukum tentang 

bentuk pelanggaran hak cipta atas potret dan bagaimana pengaturannya 

menurut Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta 

2) Manfaat Praktis   

(1). Untuk memberikan wawasan kepada pembaca mengenai perlindungan 

hak cipta 

(2). Dapat dijadikan acuan dan bahan pertimbangan pembaca untuk 

mengkaji bentuk perlindungan hukum dan bentuk pelanggaran atas hak 

cipta potret terutama di media sosial  

 

 

 

 

1.5 Sistematika Penulisan  

Untuk terarahnya permasalahan yang dibahas, maka penulis akan memaparkan 

sistematika penulisan yang akan membaginya atas empat bab. Berikut adalah 

penjelasan dari masing-masing bab tersebut:  
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1) BAB I : PENDAHULUAN  

Pada bab ini Penulis akan menjelaskan latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penilitian dan sistematika penilitian  

2) BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisikan landasan teori dan tinjauan umum tentang hak cipta yang 

di pakai dalam menulis thesis Perlindungan hukum atas hak cipta potret di 

Media Sosial menurut undang-undang no 28 Tahun 2014 tentang Hak 

Cipta  

3) BAB III : METODOLOGI PENELITIAN.  

Bab ini memaparkan jenis penelitian, cara memperoleh bahan hukum, sifat 

analisis dan hambatan-hambatan dalam penulisan dan penanggulangannya  

4) BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

Bab ini akan berisikan analisis terhadap perumusan masalah yang telah 

dipaparkan sebelumnya. bentuk perlindungan hukum dan bagaimana 

pengaturan hak cipta, dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap 

praktik pelanggaran hak cipta potret di media sosial di Indonesia 

5) BAB V : KESIMPULAN dan SARAN  

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari analisa yang telah disampaikan 

pada babsebelumnya yang merupakan jawaban dari perumusan masalah. 

Saran merupakan usulan yang menyangkut aspek operasional, kebijakan 

maupun konseptual yang bersifat konkrit, realistis, bernilai praktis dan 

terarah. 

 

1.6 Orisinalitas Penelitian:  
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Untuk menghindari kesamaan  atau similaritas dalam penulisan tesis ini, penulis 

telah melakukan beberapa penelusuran terhadap penelitian penelitian yang 

berkaitan dengan perlindungan hak cipta hak cipta , diantaranya: 

1) Skripsi Osez Mosleminov dari Universitas Islam Indonesia, berjudul 

“Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Cipta Karya Fotografi pada 

Iklan Di Internet.” 14Skripsi tersebut mengkaji mengenai pelindungan 

hukum hak cipta foto pada iklan di internet dengan menggunakan Undang-

Undang Nomor 19 tahun 2002 sebagai bahan hukum kajian. Sedangkan 

skripsi penulis akan membahas dan menganalisis mengenai perlindungan 

hak cipta atas potret yang penggunaan khususnya di media sosial dan 

pelaksaan dari undang-undang tersebut. Selain itu dasar hukum yang 

digunakan berbeda, yaitu pada skripsi saya menggunakan Undang-Undang 

Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.  

2) Penelitian yang dilakukan oleh Dedy Dermawan dari Universitas 

Hasanudin Makasar, berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Ciptaan 

Fotografi dengan Tanda Air atau Watermark berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta”15. Skripsi ini menjelaskan bahwa  

bagaimana perlindungan hukum terhadap watermark pada suatu ciptaan 

fotografi. Sedangkan skripsi saya mengkaji perlindungan hak cipta atas 

potret menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. 

                                                 
14 Skripsi Ozes Mosleminov, Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Cipta Karya Fotografi 

pada Iklan Di Internet, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2013. 
15 Skripsi Dedy Dermawan, “Perlindungan Hukum terhadap Ciptaan Fotografi dengan Tanda Air 

atau Watermark berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta”, Fakultas 

Hukum, Universitas Hasanudin Makasar, Makasar, 2014 
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Sehingga yang membedakan adalah objek penelitiannya. penelitian ini dan 

dasar Undang Undang yang digunakan juga berbeda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

Kerangka Teori adalah suatu kerangka yang berisikan pemikiran atau pendapat, 

teori dari para ahli atau scholars mengenai suatu masalah yang menjadi bahan 




