
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Globalisasi yang berlangsung dalam beberapa dekade belakangan ini

membawa konsekuensi akan terbukanya kesempatan yang luas bagi arus

perdagangan barang dan jasa untuk menembus batas-batas antar negara.1

Pengaruh globalisasi ekonomi dan perubahan tata ekonomi internasional,

menuntut pembaharuan dalam memberikan perlindungan Hak Kekayaan

Intelektual (selanjutnya disebut HKI)2, khususnya perlindungan hak cipta

(copyright). HKI memiliki peranan penting dalam persaingan pasar global dalam

mendorong perkembangan ekonomi suatu negara. HKI merupakan salah satu

sumber devisa yang cukup dominan pada negara-negara maju yang diperoleh

melalui royalti, pajak HKI dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa untuk

membangun bangsa yang makmur dan sejahtera tidak cukup hanya mengandalkan

sumber daya alam saja, melainkan diperlukan sumber daya manusia yang

1P.R. Manalu, Hukum Dagang Internasional: Pengaruh Globalisasi Terhadap Hukum
Nasional, Khususnya Hukum Atas Kekayaan Intelektua (Jakarta: Novindo Pustaka
Mandiri, 2000), Hal. 33
2Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI No.
M.03.PR.07.10 Tahun 2000 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dalam surat No. 24/M/PAN/1/2000, istilah “Hak Kekayaan Intelektual” telah
resmi dipakai.
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potensial. HKI memiliki peranan yang sangat strategis melalui sumber daya

manusia yang kreatif dan inovatif yang mampu meningkatkan pertumbuhan

perekonomian nasional dan pengembangan industri serta perdangangan, baik

dalam skala nasional maupun internasional. Pada umumnya HKI berhubungan

dengan perlindungan terhadap penerapan ide dan informasi yang sifatnya

komersial. HKI memiliki fungsi untuk mempertahankan dan mengembangkan

iklim persaingan usaha yang sehat guna menunjang era perdagangan global.

Dalam era pasar global, Globalisasi telah menjadi kekuatan besar yang

membutuhkan respons tepat karena ia memaksa suatu strategi bertahan hidup dan

strategi pengumpulan kekayaan bagi berbagai kelompok masyarakat. Proses ini

telah membawa pasar menjadi kekuatan dominan dalam pembentukan nilai dan

tatanan sosial yang bertumpu pada prinsip-prinsip komunikasi padat dan canggih.

Pasar telah pula memperluas orientasi masyarakat dan batas- batas mobilitas

sosial budaya. Pasar sekaligus mengaburkan batas-batas itu akibat berubahnya

orientasi ruang dalam masyarakat.3 Dalam kerangka itu, intensitas penggunaan

ciptaan dan skala peredaran hak cipta juga semakin mengglobal. Dengan kekuatan

komitmen untuk selalu taat serta perangkat perundang-undangan yang telah

tersusun lengkap, penanganan pelanggaran hak cipta menjadi tantangan

3Irwan Abdullah, Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2007), Hal. 165
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diperlukan upaya dan langkah-langkah taktis untuk mengatasinya. Langkah

strategis yang perlu ditempuh adalah membangun landasan pengaturan yang lebih

kokoh, terutama yang terkait dengan norma-norma dan kaidah-kaidah

perlindungan hak cipta dengan sebesar-besarnya memperhatikan nilai-nilai

budaya bangsa sebagai basisnya seimbang dengan hak ekonomi. Dengan

penyempurnaan aturan hukum ini diharapkan penanganan pelanggaran hak cipta

dapat dilakukan secara berkelanjutan dan mendasar.

Harus diakui bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman

etnik atau suku bangsa dan budaya serta kekayaan di bidang seni dan sastra

dengan pengembangan-pengembangannya yang memerlukan perlindungan hak

cipta terhadap kekayaan intelektual yang lahir dari keanekaragaman tersebut.4

Dengan demikian sistem perlindungan hak cipta di Indonesia harus berkembang

mengarah pada pembaharuan-pembaharuan yang tepat untuk menjamin

terlindunginya kepentingan nasional. Pada keadaan seperti ini perlindungan

hukum atas hak cipta menjadi semakin penting. Urgensinya, terletak pada

kepentingan seluruh kekayaan intelektual yang saat ini sedang mengalami krisis,

berupa pesatnya perkembangan teknologi yang memudahkan pencurian ide atau

peniruan hak intelektual orang lain. Terlebih lagi saat ini dunia perdagangan

4Menimbang butir (a) Undang-undang No.19 Tahun 2002, Hak Cipta
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semakin maju, alat transportasi semakin baik, promosi atas suatu barang atau jasa

semakin besar, sehingga wilayah cakupan pemasarannya pun semakin luas.

Dalam kerangka permasalahan inilah, sewajarnya kehadiran Undang-undang Hak

Cipta perlu memperoleh dalam HKI secara lugas dalam sistem hukum nasional.

HKI di bidang hak cipta termasuk dari keanekaragaman seni dan budaya

tersebut diatas. Hal penting lainnya yang terkait dengan kewajiban untuk

menghormati kekayaan seni dan budaya, serta pengembangan kemampuan

intelektual masyarakat Indonesia, mengharuskan perlunya diwujudkan

perlindungan hukum yang memadai guna menciptakan iklim persaingan usaha

yang sehat dalam melaksanakan pembangunan nasional.

Dalam perkembangan HKI di bidang Hak Cipta, sebenarnya sudah mendapat

perhatian cukup dengan perangkat perundang-undangan, prosedur administratif

dan pengelolaan oleh Negara, tetapi tuntutan perkembangan internasional serta

masalah penegakan hukum, di samping kepentingan manfaat ekonomis dari

perlindungan hak cipta, pembaharuan hukum hak cipta menjadi demikian penting

dalam kerangka menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat serta peranan

negara secara keseluruhan terhadap potensi nasional.

Istilah hak cipta diusulkan pertama kalinya oleh Prof. St. Moh. Syah, S.H. pada

Kongres Kebudayaan di Bandung tahun 1951 sebagai pengganti istilah hak
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pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya. Istilah hak

pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari bahasa Belanda Auteur Recht.

Pasal 1 Auteurswet 1912 menyebutkan, “Hak Cipta adalah hak tunggal dari

pencipta atau hak dari yang mendapat hak tersebut, atas hasil ciptaannya dalam

lapangan kesusastraan, pengetahuan dan kesenian, untuk mengumumkan dan

memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh

undang-undang.”5

Kemudian Universal Copyright Convention dalam Pasal V menyatakan, “Hak

Cipta meliputi hak tunggal pencipta untuk membuat terjemahan dari karya yang

dilindungi perjanjian ini.”6 Jika kita lihat Penjelasan Pasal 2 Undang-undang No.

19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang dimaksud dengan hak eksklusif dari

pencipta ialah tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut kecuali

izin pencipta.7

Sesuai dengan ketentuan hukum hak cipta, perlindungan hukum tidak

diberikan kepada ide atau gagasan. Perlindungan hukum hanya diberikan kepada

5Badan Pembinaan Hukum Nasional, Seminar Hak Cipta (Bandung: Binacipta, 1976), Hal.
44

6Badan Pembinaan Hukum Nasional, Ibid, Hal. 45

7Tambahan Lembaran Negara No. 3217, Penjelasan Pasal 2 Undang-undang No. 6 Tahun
1982, Hak Cipta (Jakarta, 12 April 1982)
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karya cipta memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian

sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas atau keahlian

sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca atau didengar. Hak cipta terdiri atas hak

ekonomi (economic right) dan hak moral (moral right). Hak ekonomi adalah hak

untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk terkait. Hak moral

adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat

dihilangkam atau dihapus tanpa alasan apapun. Dalam UU No. 19 Tahun 2002

tentang Hak Cipta telah dilakukan penyempurnaan dan penambahan beberapa

ketentuan baru. Diantaranya dinyatakan bahwa ciptaan yang dilindungi adalah

dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Ketentuan khusus yang terkait

dengan pembatasan hak cipta dalam UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

secara lebih rinci terkait dengan persoalan ruang lingkup penggunaan ciptaan

pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah,

penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan masalah dengan tidak

merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.8 Hal ini diarahkan untuk

mewujudkan keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu

ciptaan.

Perlindungan hukum terhadap hak cipta diperoleh secara otomatis sejak

8Penjelasan Pasal 15 huruf a UU No. 19 Tahun 2002, Hak Cipta
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ciptaan itu selesai diwujudkan dalam bentuk yang nyata sementara itu,

pendaftaran hak cipta tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak

eksklusif. Namun demikian, pencipta maupun pemegang hak cipta yang

mendaftarkan ciptaannya akan mendapat surat pendaftaran ciptaan melalui

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak

Asasi Manusia yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila

timbul sengketa di kemudian hari terhadap status dan kepemilikan ciptaan

tersebut. Oleh karena itu, suatu ciptaan jika tidak dikelola secara tertib

seperangkat kaidah-kaidah hukum, dapat menimbulkan sengketa antara pemilik

hak cipta dengan pemegang hak cipta atau pihak lain yang melanggarnya. Dengan

adanya hak eksklusif tersebut dapat mencegah pihak lain memperbanyak ciptaan

atau bahkan memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-

pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dilihat dari

segi faktor-faktor yang melibatkan tenaga, waktu dan biaya menunjukkan nilai

dari suatu karya tersebut. Adanya manfaat atau nilai ekonomis pada suatu karya

cipta menimbulkan konsepsi hukum mengenai hak eksklusif dan kebutuhan untuk

melindunginya. Guna mendorong timbulnya sikap dan budaya menghormati atau

menghargai jerih payah atau hasil karya orang lain, keberadaan Undang-undang

Hak Cipta memiliki arti yang penting.

Sejauh ini terdapat beberapa traktat dan perjanjian internasional yang mengatur
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HKI, khususnya dalam bidang hak cipta dalam organisasi internasional, yaitu

World Intellectual Property Organization (WIPO) dan World Trade Organization

(WTO). WIPO merupakan badan khusus PBB yang didirikan sejak tahun 1967,

yang mengadministrasikan dua konvensi pokok, yaitu Konvensi Bern tentang

Perlindungan Karya Seni dan Sastra dan Konvensi Paris tentang Perlindungan

Hak atas Kekayaan Industri. Sedangkan WTO dibentuk pada tahun 1995 yang

dikembangkan dari sistem perdagangan internasional yang diusulkan dalam

General Agreement on Tariffs and Trade. Badan perdagangan dunia ini mengatur

mengenai standarisasi yang efektif dalam rangka peningkatan perlindungan HKI

dalam perdagangan internasional, termasuk instrumen alternatif penyelesaian

sengketa HKI. Tuntutan internasional terhadap kebutuhan perlindungan HKI yang

semakin efektif ini diwujudkan dalam Trade Related Aspect if Intellectual

Property Rights (TRIPs) ke dalam kerangka kerja WTO.9 Sebelum terbentuknya

WTO, masalah HKI dalam dimensi internasional berada di bawah administrasi

WIPO. Selanjutnya, kedekatan fungsi dan hubungan antara WIPO dan WTO

dituangkan dalam Agreement Between the WIPO and the WTO tahun 1995.

Perlu dicatat bahwa persetujuan TRIPs bertujuan untuk memaksimalkan peran

HKI dalam perdagangan internasional dengan mendorong terciptanya

9Achmad Zen Umar Purba, Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs (Bandung: Alumni,
2005), Hal. 7
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perdagangan dan investasi yang lebih kondusif karena substansi utamanya adalah

menetapkan standar minimum perlindungan HKI dalam hukum nasional negara

anggota WTO, menetapkan standar bagi administrasi dan penegakan HKI,

memberikan sistem yang transparan dan efektif serta menyediakan sistem

penyelesaian sengketa yang dapat memberikan keadilan dan jaminan kepastian

hukum. TRIPs memuat dua prinsip, yaitu; national treatment principle, yang

mengharuskan negara anggota WTO tidak dapat memberikan perlakuan berbeda

antara negara anggota WTO lainnya dan most favoured nation principle, yang

mengatur prinsip kesamaan perlakuan. Intinya, jika suatu negara memberikan

perlakuan yang menguntungkan kepada warga salah satu negara WTO, maka

perlakuan yang sama harus diberikan kepada semua warga negara WTO lainnya.

Sebagai konsekuensi ikut sertanya Indonesia pada perjanjian WTO menimbulkan

kebutuhan mengenai perlunya melakukan pembaharuan-pembaharuan untuk

menyempurnakan pokok-pokok pengaturan hukum hak cipta.

Walaupun Indonesia telah memiliki UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta

sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1987 dan terakhir diubah

dengan UU No. 12 Tahun 1997, yang selanjutnya disebut Undang-undang Hak

Cipta, dimana perubahan itu

telah memuat beberapa penyesuaian pasal yang sesuai dengan persetujuan TRIPs,

namun masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk memberi
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perlindungan bagi karya-karya intelektual di bidang hak cipta termasuk dari

keanekaragaman seni dan budaya tersebut diatas. Hal penting lainnya yang terkait

dengan kewajiban untuk menghormati kekayaan seni dan budaya, serta

pengembangan kemampuan intelektual masyarakat Indonesia, mengharuskan

perlunya diwujudkan perlindungan hukum yang memadai guna menciptakan iklim

persaingan usaha yang sehat dalam melaksanakan pembangunan nasional.

Menurut Dr. V. Henry Soelistyo, S.H., LL.M. memahami konsepsi hak cipta

tidak dapat hanya mengandalkan pada pengenalan norma-norma hukum dan

pranata tertulis. Sebagai substansi yang relatif baru bagi sebagian besar

masyarakat Indonesia, betapapun perlu terlebih dahulu dipahami konsepsi dan

teori dasar, termasuk justifikasi pengaturannya dalam perangkat hukum dan

perundang-undangan. Harus diakui, UU Hak Cipta hanya merupakan instrumen

hukum yang memuat norma pengaturan, larangan dan tuntutan bagi kehidupan

masyarakat. Undang-undang tidak memberi penjelasan maupun rasionalitas yang

lugas, 8misalnya mengenai mengapa diperlukan perlindungan hukum bagi karya

cipta manusia. Penjelasan secara tuntas atas pertanyaan itu diperlukan untuk

memberi pemahaman memgenai justifikasi dan bahkan legitimasi pengaturan hak

cipta berikut kebutuhan bagi penegakan hukumnya. Karenanya, menjadi dapat

dipahami bila berbagai literatur mengenai hak cipta selalu menampilkan uraian

awal mengenai justifikasi dan urgensi perlindungan hak cipta, lebih dari itu tidak
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jarang pula memaparkan aspek historis yang melingkupi perkembangan

peraturannya.10

Masalahnya, banyak ragam ciptaan yang mempunyai basis ciptaan serupa yang

telah ada sebelumnya. Apabila suatu ciptaan yang mengandung elemen peniruan

seminim apapun serta merta dianggap sebagai pelanggaran, hal itu akan

menyulitkan pencipta untuk mengeksploitasi ciptaannya. Sebab, setiap bentuk

pemanfaatan yang dilakukannya akan dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.

Karenanya hukum menetapkan pembatasan, yaitu sepanjang peniruan itu bukan

merupakan bagian yang substansial dari ciptaan orang lain sebelumnya maka akan

dianggap sah dan orisinal. Namun, ketentuan pembatasan ini tidak tuntas

memberikan arahan. Semestinya harus ada penegasan meskipun sudah merupakan

konsekuensi logis bahwa peniruan elemen substansial tidak dianggap menjadi

pelanggaran apabila ciptaan yang ditiru telah menjadi public domain. Hal ini

sesuai dengan prinsip bahwa ciptaan harus bukan merupakan hasil tiruan. Dalam

hal ini, dasarnya bukan karena kualitas data atau orisinalitas informasinya,

melainkan pada kemampuan berkreasi pencipta dalam memilih dan menata data-

data.11 Harus diakui, penerapan tes orisinalitas memang tidak mudah dan

10
Henry Soelistyo, Hak Cipta Tanpa Moral (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), Hal. 18

11Henry Soelistyo, Hak Cipta Tanpa Moral (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), Hal. 53
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sederhana. Selain bernuansa teoritis, pokok kesulitannya menyangkut aspek legal

sekaligus teknis.

Dalam upaya perlindungan HKI di Indonesia masih menghadapi berbagai

kendala. Secara budaya sebenarnya masyarakat kita belum siap dengan

pemberlakuan HKI, yang dapat tumbuh dan berkembang baik di lingkungan

masyarakat barat, dicirikan oleh kepentingan individual yang menonjol.

Sedangkan sebagian besar masyarakat kita kebudayaannya masih mementingkan

kebersamaan.

Kemampuan Direktorat Jenderal HKI yang bertugas memperjuangkan dan

mensosialisasikan HKI pun masih kurang memadai, baik dari infrastruktur,

informasi maupun sumber daya manusianya. Hal ini, antara lain ditunjukkan

dengan belum adanya kantor cabang Direktorat Jenderal HKI di daerah-daerah,

yang hanya dapat dilakukan di masing-masing Kanwil Propinsi, sedangkan

sertifikat pendaftaran tetap diterbitkan di Pusat. Sehingga bisa menghabiskan

waktu dan biaya yang besar.

Sekurang-kurangnya ada beberapa kendala signifikan yang berpengaruh dalam

pelaksanaan hukum yaitu: terkait dengan dimensi kultural, dimensi instrumental

dan institusional. Selanjutnya norma-norma hukum itu dapat melebur dan
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membudaya dalam dinamika sosial-politik hingga melembaga menjadi kaidah

kehidupan keseharian masyarakat. Intinya yang berkaitan erat dengan

perkembangan masyarakatnya. Dalam kaitan ini terdapat dua mekanisme:

Pertama, mengadopsi atau menyalin konsep hukum asing atau undang-undang

negara lain, mengadopsi hukum hak cipta negara lain secara terbatas; Kedua,

mencari kaidah-kaidah hukum yang dianggap cocok dengan identitas bangsa dan

negara sejalan dengan tradisi, budaya dan sejarah.

Bagi bangsa Indonesia, perlindungan hukum HKI merupakan perkembangan

yang baru, tetapi bagi negara-negara maju telah dikenal karena pandangan akan

prinsip manfaat ekonomi atau nilai ekonomi (economic value) yang cukup besar

bagi pendapatan negara. Komoditi-komoditi ini diantaranya ada yang merupakan

kekayaan intelektual, yang memerlukan perlindungan hukum yang memadai.

Dengan menyadari kemajuan teknologi dan informasi yang memberikan ruang

bagi pergerakan aktivitas kreasi dan inovasi akan memberikan kontribusi terhadap

globalisasi perdagangan berbagai karya intelektual khususnya karya cipta atau

ciptaan. Konsekuensi perkembangan komersialisasi karya cipta ini menuntut

kesamaan sistem perlindungan hukum dan mekanisme penegakan hukum dengan

penyelesaian sengketa yang adil.

Selanjutnya dalam kerangka perlindungan hak cipta sebagaimana diuraikan
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diatas, Penulis mengangkat kasus PT. TCL Indonesia, produsen produk elektronik

asal Cina (selanjutnya disebut Penggugat) atas gugatannya terhadap Junaide

Sungkono, salah satu mantan Direktur dan pemegang saham (Selanjutnya disebut

Tergugat) sebagai kajian. Kasus ini menyangkut perseteruan tentang pembatalan

pendaftaran hak cipta logo Cap Jempol atas nama Junaide Sungkono No. 0439944

tertanggal 11 September 2009 yang diberi judul “Garansi” yang memiliki

persamaan atau identik dengan Cap Jempol milik Penggugat yang digunakan

secara luas untuk produk elektroniknya untuk memberikan informasi adanya

garansi selama periode tertentu.

Kasus ini bermula pada penghentian kerja sama antara kedua belah pihak yang

melibatkan Tergugat sebagai distributor produk elektronik dan Penggugat sebagai

produsen elektronik asal Cina. Selanjutnya Tergugat mendaftarkan logo Cap

Jempol yang diberi judul “Garansi” atas nama pribadi. Atas pendaftaran tersebut

dikeluarkan surat pendaftaran No. 0439944 tertanggal 11 September 2009, lalu

Tergugat mensomasi distributor baru Penggugat atas pelanggaran hak cipta logo

Cap Jempol yang telah didaftarkan tersebut. Penggugat menilai pendaftaran logo

Cap Jempol itu dilandasi itikad buruk.

Sebelumnya pada tahun yang sama, TCL Indonesia melakukan program

pembentukan image atas adanya garansi yang salah satunya melalui kegiatan
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pembuatan logo Cap Jempol. Melalui tim marketingnya yang dipimpin oleh Hu

ziyong selaku senior Marketing Manager mulai merancang logo Cap Jempol. Hu

Ziyong dan dua rekannya yakni Robert Adriantho serta Hilal Hendarin menyadari

logo yang dibuat hanya untuk kepentingan TCL Indonesia. Hak itu dipertergas

dengan surat pernyataan bahwa pencipta dan pemegang hak cipta adalah TCL

Indonesia. Tapi sampai sekarang TCL Indonesia tidak pernah mendaftarkan logo

Cap Jempol ini ke Direktorat Jenderal HKI. Meski demikian, walaupun faktanya

TCL Indonesia belum pernah mendaftarkan logo tersebut tidak menghilangkan

haknya sebagai pencipta.

Penulis menganggap kasus ini penting untuk mengkaji kaidah-kaidah hukum

yang berlaku berdasarkan kerangka perlindungan hak cipta. Secara luas, hak cipta

mencakup ketentuan-ketentuan tentang perlindungan hak cipta yang sifatnya

eksklusif. Dalam konsepsi kepemilikan (possesion), kekayaan atau hak-hak

kekayaan lain yang melekat kepada pencipta dinyatakan bahwa siapapun dilarang

mengkopi karya cipta (copyrighted work) orang lain dan tidak seorangpun dapat

menguasai dan menjalankan hak-hak eksklusif dari pemilik hak cipta (copyright

owner) orang lain. Sehingga Penulis mengangkat judul Perbandingan Efektivitas

Perlindungan Hak Cipta Atas Ciptaan Yang Tidak Terdaftar Dengan Ciptaan

Yang Didaftar Menurut Undang-undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

(Studi Kasus PT. TCL Indonesia).
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I.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kekuatan perlindungan hukum hak cipta dibandingkan dengan hak

cipta yang didaftarkan apabila terjadi sengketa mengenai kepemilikan kerja?

2. Bagaimana Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyikapi

masalah pendaftaran ciptaan yang didasarkan pada itikad tidak baik seperti dalam

konsep hukum merek?

I.3 Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari rumusan masalah maka penelitian ini dilakukan untuk 2 (dua)

tujuan, yaitu:

1. Menganalisis bagaimana kedudukan perlindungan hak cipta dalam

Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta di Indonesia?

2. Menganalisis bagaimana penerapan perlindungan hak cipta dalam

mengungkap adanya suatu sengketa atas pelanggaran hak cipta?

I.4 Manfaat Penelitian

Untuk kepentingan teoritis:

1. Memperoleh gambaran mengenai proses pendaftaran dan perlindungan

hak cipta dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

2. Mengemukakan prosedur yang harus dilakukan oleh pemilik hak cipta
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dalam melindungi hasil kreasi intelektualnya.

Untuk kepentingan praktis:

1. Mengemukakan serta menjawab permasalahan yang dihadapi pemilik hak

cipta dari segala kemungkinan pelanggaran oleh mereka yang tidak berhak

atas hak cipta yang dimiliki seseorang.

2. Memperoleh gambaran sejauh mana pelaksanaan perlindungan hak cipta

di Indonesia dalam persaingan pasar global.

I.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terbagi menjadi 5 (lima) bab, dengan sistematika

penulisan skripsi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini Penulis memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan yang dibuat oleh penulis.

Latar belakang memuat hal-hal yang melatarbelakangi topik dalam skripsi ini,

yaitu; kekuatan perlindungan hukum hak cipta terhadap Undang-undang No. 19

Tahun 2002 tentang Hak Cipta dikaitkan dengan pelanggaran hak cipta. Penulis

merumuskan 2 (dua) masalah yang dituangkan dalam rumusan masalah. Penulis

juga menjelaskan mengenai tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika
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yang dibuat oleh Penulis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab terbagi menjadi 2 (dua) sub bab, yaitu; landasan teori dan kerangka

konsepsional. Landasan teori berisi mengenai teori-teori yang digunakan Penulis

dalam penulisan skripsi ini, dilanjutkan dengan bahasan mengenai Hak Kekayaan

Intelektual, Benda berwujud (materil) dan Benda tidak berwujud (immateril), Hak

Benda Absolut, Hak

Kebendaan Sempurna dan Hak Kebendaan terbatas, Hak Eksklusif (Hak Khusus),

Pemegang Hak, Sistem Pendaftaran Deklaratif, Lisensi dalam perlindungan hak

cipta terhadap Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini Penulis menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam

menyusun skripsi ini yang terbagi ke dalam 4 (empat) sub bab, yaitu jenis

penelitian, prosedur perolehan bahan penelitian, sifat analisis penelitian, dan

hambatan serta penanggulangan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pada bab ini Penulis memaparkan hasil penelitian berikut dengan analisis

yuridis terhadap kekuatan perlindungan hukum hak cipta dibandingkan dengan
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hak cipta yang didaftarkan apabila terjadi sengketa dikaitkan dengan pada itikad

tidak baik seperti dalam konsep hukum merek.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah

dari penelitian ini beserta dengan saran yang diberikan oleh Penulis.

 


