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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Media berbasis teknologi digital saat ini telah memasuki berbagai 

segmen aktifitas manusia hampir di seluruh belahan dunia. Era globalisasi 

dan digital telah berkembang sedemikian pesat terutama pengaruhnya 

terhadap bidang pekerjaan/aktifitas manusia. perkembangan game sendiri 

tidak lepas juga dari perkembangan teknologi komputer dan jaringan 

komputer itu sendiri termasuk internet yang saat ini menjadi salah satu 

penghubung menuju dunia maya. Meledak nya game sendiri merupakan 

cerminan dari pesatnya jaringan lomputer yang dahulunya berskala kecil 

(small local network) sampai menjadi internet dengan kecepatan akses 

yang sangat luar biasa dan terus berkembang sampai sekarang. Game saat 

ini tidaklah sama seperti ketika game diperkenalkan untuk pertama kalinya 

tahun 1958 dengan system program EDVAC vacuum tube, computer 

hanya bias dipakai untuk 1 (Satu) orang saja untuk bermain game.1 

Perkembangan kian pesat dengan munculnya para pencipta dan 

atau produsen game, serta perkembangan teknologi visual grafis memaksa 

para pengembang untuk terus berkarya dan bersaing dengan membuat 

berbagai macam permainan-permainan visual dari bentuk yang dulunya 

                                                             
1 H. Achmad Sodiki, Kejahatan Mayantara (cyber crime), PT Refika Aditama, 20015, Bandung, 
hal 24 
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hanya memakai tabung vacuum cathode ray (sinar katoda) yang dapat 

menghasilkan gambar permainan berbentuk satu dimensi, hingga berhasil 

menciptakan visual yang berbentuk 2 dimensi hingga sekarang ini yang 

berbentuk 2 dimensi hingga sekarang ini yang berbentuk 3 (tiga) dimensi 

dengan tingkat kemiripan karakter fiksi yang luar biasa dengan dunia 

nyata serta ketajaman gambar video yang sangat tajam atau high 

definition, contoh game yang sangat laris dan bahkan juara selama 3 tahun 

berturut-turut dalam visualisasi, grafis, design karakter serta permainan 

tersebut sendiri yaitu The Witcher 3: Wild Hunt. Game tersebut mendapat 

banyak nominasi dikarenakan keindahan dari grafisnya yang membuat 

game itu terasa hidup dan asyik untuk dimainkan bagi para kaum anak 

muda saat ini. Dengan adanya kemajuan teknologi digital ternyata telah 

berdampak terhadap peningkatan pelanggaran Hak Cipta di Indoensia. 

Khususnya terhadap karya cipta digital berupa software computer dan 

salah satu implikasi teknologi informasi yang saat ini menjadi perhatian 

adalah pengaruhnya terhadap eksistensi Hak Atas Kekayaan Intelektual 

(HAKI), di samping terhadap bidang-bidang lain seperti transaksi bisnis 

elektronik, kegiatan e-government, dan lain-lain. 

Hak Kekayaan Intelektual merupakan bagian hukum yang 

berkaitan erat dengan perlindungan usaha-usaha kreatif dan investasi 

ekonomi dalam usaha kreatif. Berdasarkan Trade Related Aspect On 

Intellectual Property Rights (TRIPs) yang merupakan perjanjian hak-hak 

miliki intelektual berkaitan dengan perdagangan dalam Organisasi 
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Perdagangan Dunia/World Trade Organizations (WTO), Hak kekayaan 

Intelektual ini meliputi copyrights (hak cipta), dan industrial property 

(paten merek, desain industry, perlindungan sirkuit terpadu rahasia dagang 

dan indikasi geografis asal barang). Di antara hak-hak tersebut, hak cipta 

yang semula bernama hak pengarang (author rights) merupakan kajian hak 

kekayaan intelektual yang bertujuan untuk melindungi karya kreatif yang 

dihasilkan oleh penulis, seniman, pengarang dan pemain musik, pengarang 

sandiwara, serta pembuat film dan piranti lunak termasuk permainan video 

game (Software). 

Salah satu konsekuensi dari ikut sertanya Indonesia dalam 

perjanjian-perjanjian Internasional menyangkut perdagangan bebas dan 

TRIPs (Trade Related Aspect on Intellectual Property Rights) adalah 

keharusan untuk mengurangi atau menghilangkan rintangan dalam 

perdagangan internasional dan pengakuan terhadap perlunya perlindungan 

yang efektif terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Demikian pula 

harus  ada  kehendak  untuk  mengembangkan  prosedur  pelaksanaan  

HKI  dalam perdagangan  bebas.  Hal  ini  merupakan  filosofi  dasar  dari  

perjanjian  TRIPs  yang telah ditandatangani oleh Indonesia.2 

Permasalahan HKI adalah permasalahan yang terus berkembang 

sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada awal 

                                                             
2 Nurhayati Abbas, Hak Atas Merk dan Perkembangannya. Makalah Pada Seminar Nasional 
Pelaksanaan Undang-Undang Hak Atas Kekayaan Intelektual Pada Awal Tahun 2000 dan 
Pengaruhnya Terhadap Perdangan Bebas, Kerjasama Fakultas Hukum Unhas dengan Yayasan 
Klinik HAKI (IP Clinic) dan Foundation of Intellectual Property Studies (FIPSI). Makassar, 1999, 
hal. 1 
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perkembangannya permasalahan tersebut sangatlah sederhana, misalnya: 

hanya menyangkut tuntutan supaya dapat dikuasai dan dipergunakan untuk 

tujuan apapun, apa yang sudah ditemukannya, diciptakannya dengan 

kemampuan tenaganya maupun intelektualnya, siapakah yang berhak 

menjadi pemilik dari suatu hasil karya, bila bahan bakunya berasal dari 

pihak lain, dan sebagainya. Permasalahan pun semakin majemuk dengan 

terjadinya revolusi industri di Inggris maupun revolusi politik di Prancis.3 

Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang 

Hak Cipta (selanjutnya disingkat UUHC) mengatur bahwa dalam undang-

undang ini yang dimaksud dengan program komputer adalah sekumpulan 

instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun 

bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca 

dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk 

melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, 

termasuk persiapan dalam merancang instruksi-instruksi tersebut. 

Dalam tulisan ini, program komputer yang dimaksudkan adalah 

perangkat lunak aplikasi (software aplikasi), bukan software operating 

system. Walaupun UUHC telah memberikan dasar pengaturan hukum 

terhadap perlindungan kepada pemegang hak cipta, namun dalam 

kenyataannya bahwa masih ditemukan adanya penjualan komputer yang 

menggunakan software bajakan oleh masyarakat yang pada akhirnya 

                                                             
3 Muhammad Djumhana & R. Djubaedaeedilah, Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan 
prakteknya di Indonesia,) cetakan ketiga. PT. Citra Aditya Bhakti Bandung, 2003, hal. 2. 
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sangat merugikan pemegang hak sesungguhnya yang telah mengorbankan 

tenaga, biaya dan waktu untuk menghasilkan suatu karya cipta. 

TRIPs Agreement bukanlah aturan mengenai perlindungan hak 

kekayaan intelektual secara khusus. TRIPs Agreement adalah perjanjian 

yang merupakan bagian dari WTO Agreement yang ditandatangani oleh 

negara-negara anggotanya yang mewajibkan seluruh anggotanya untuk 

membuat aturan-aturan mengenai hak kekayaan intelektual di negara 

masing-masing. Dengan demikian, TRIPs Agreement tidak melindungi hak 

kekayaan intelektual secara internasional. Dalam lingkup internasional, 

masing-masing bidang hak kekayaan intelektual memiliki konvensi 

internasional sendiri seperti yang berkembang dari waktu ke waktu. Untuk 

penerapan aturan-aturan umum yang telah disepakati, diserahkan 

pemberlakuan dan pengaturan sepenuhnya kepada negara yang akan 

memberlakukan aturan tersebut dalam hukum nasionalnya.4 

TRIPs Agreement adalah hasil yang dicapai dan juga telah 

mengadopsi dua konvensi internasional utama di bidang industrial 

property dan copyright yaitu Paris Convention for the Protection of 

Industrial Property dan Berne Convention for the Protection of Literary 

and Artistic Works. Konsekuensi dari kemenangan negara-negara maju 

dalam perundingan GATT Uruguay Round yang terkait dengan Hak 

Kekayaan Intelektual inilah yang membawa masuknya konsep negara-

                                                             
4http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt592407520f6f7/peran-trips-iagreement-i-dalam-
perlindungan-hak-kekayaan-intelektual. 
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negara barat mengenai property dan ownership ke dalam hukum di negara-

negara berkembang termasuk Indonesia.5 

Persetujuan TRIPS terdiri dari 73 pasal yang terbagi atas 7 bab. 

Seperti kesepakatan lain dalam WTO, TRIPS mengandung peraturan-

peraturan yang sangat teknis. Ketentuan spesifik dan ruang lingkup 

mengenai haki dimuat dalam bab II  perjanjian TRIPS, yang secara ringkas 

adalah sebagai berikut: 

1) Hak Cipta (Pasal 9-14): meliputi ekspresi (ungkapan), program komputer 

dan kompilasi data. Jangka waktu perlindungan minimum 50 tahun. 

2) Merek (Pasal 15-21): Perlindungan bagi tanda yang mampu membedakan 

suatu barang atau jasa dari yang lain. Pemilik merek terdaftar mempunyai 

hak eksklusif untuk melarang pihak lain menggunakan tanpa ijin. Jangka 

waktu perlindungan minimum tujuh tahun dan dapat diperbarui. 

3) Indikasi Geografis (Pasal 22-24): Tanda yang mengidentifikasi bahwa 

suatu benda berasal dari wilayah Negara anggota, atau kawasan di dalam 

suatu Negara anggota, dimana reputasi, kualitas dan cirri barang tersebut 

sangat ditentukan oleh factor geografis. 

4) Desain produk industri (Pasal 25-26): perlindungan untuk desain industri 

yang baru dan asli dengan jangka waktu minimum 10 tahun. Desain 

tekstil harus dilindungi dengan ketentuan ini atau hak cipta. 

5) Paten (Pasal 27-35): hak eksklusif bagi penemuan produk maupun proses 

dalam semua bidang teknologi. Obyek perlindungan paten harus bersifat 
                                                             
5 Peranan TRIPS (Trade Related Aspects Of Intelectual Property Rights) terhadap Hak atas 
kekayaan intelektual di bidang Teknologi Informasi di Indonesia hal. 50 
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penemuan baru, inventif dan dapat di terapkan dalam skala industry. 

Masa perlindungan 20 tahun. Untuk kepentingan public, pemerintah bisa 

mengijinkan pihak ketiga memanfaatkan paten tanpa ijin pemegang paten, 

yaitu melalui ketentuan lisensi wajib. Pasal 27.3 memberikan 

perlindungan bagi bahan hayati yang akan di bahas pada bagian lain. 

6) Lay-Out rangkaian elektronik terpadu (pasal 35-38): jangka waktu 

perlindungan 10 tahun sejak pemanfaatan secara komersial. 

7) Perlindungan bagi informasi yang dirahasiakan (Pasal 39): perlindungan 

bagi informasi yang dianggap rahasia bagi perusahaan atau individu dan 

bersifat komersial. 

Pasal 7 dan pasal 8 menegaskan bahwa pelaksanaan HKI harus 

seimbang antara hak individu untuk memperoleh perlindungan bagi 

inovasinya dengan kepentingan umum. Kedua pasal ini juga membuka 

ruang bagi anggota untuk mempertimbangkan alasan sosial, kepentingan 

umum dan sektor lain yang penting bagi pembangungan ketika 

mengharmonisasikan perundangan nasionalnya. 

TRIPs Agreement bukanlah aturan mengenai perlindungan hak 

kekayaan intelektual secara khusus. TRIPS Agreement adalah perjanjian 

yang merupakan bagian dari WTO Agreement yang ditandatangani oleh 

negara-negara anggotanya yang mewajibkan seluruh anggotanya untuk 

membuat aturan-aturan mengenai hak kekayaan intelektual di negara 

masing-masing. Dengan demikian, terkait pertanyaan Anda, dapat kami 
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jelaskan bahwa TRIPs Agreement tidak melindungi hak kekayaan 

intelektual secara internasional.  

TRIPS bertujuan untuk melindungi dan menegakkan hukum hak 

milik intelektual guna mendorong timbulnya inovasi, pengalihan serta 

penyebaran teknologi, diperolehnya manfaat bersama pembuat dan 

pemakai pengetahuan teknologi, dengan cara yang menciptakan 

kesejahteraan sosial dan ekonomi serta berkesimbangan antara hak dan 

kewajiban.6 Untuk itu perlu dikurangi gangguan dan hambatan dalam 

perdangan internasional, dengan mengingat kebutuhan untuk 

meningkatkan perlindungan yang efektif dan memadai terhadap hak milik 

intelektual, serta untuk menjamin agar tindakan dan prosedur untuk 

menegakkan hak milik intelektual tidak kemudian menjadi penghalang 

bagai perdagangan yang sah. 

Hak cipta dan hak-hak yang terkait lainnya yang akan dijelaskan 

disini adalah hak cipta seperti hak rekaman video, rekaman film, rekaman 

lagu, atau bahkan mungkin program komputer. Hak cipta termasuk bagian 

yang sangat penting pada HKI karena pada hak cipta ini sangat erat 

kaitannya dengan perkembangan tekonologi yang semakin cepat ini juga 

merupakan dampak dari perdangan yang semakin bebas. Dapat dilihat dari 

banyak beredarnya rekaman baik itu rekaman film, video game atau lagu, 

bahkan mungkin program komputer dengan harga murah dan mudah 

didapatkan. Ini merupakan beberapa contoh yang dapat kita temui, 

                                                             
6 Peranan TRIPS (Trade Related Aspects Of Intelectual Property Rights) terhadap Hak atas 
kekayaan intelektual di bidang Teknologi Informasi di Indonesia hal. 25 
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sebenarnya masih banyak kalau kita lihat hak cipta yang butuh sekali 

perlindungan khususnya oleh pemerintah. 

Setiap negara yang telah menandatangani perjanjian tersebut di 

atas wajib tunduk pada aturan internasional yang telah disepakati. Akan 

tetapi, aturan-aturan yang ada dalam konvensi internasional tersebut 

hanyalah aturan umum saja. Untuk penerapan aturan-aturan umum yang 

telah disepakati, diserahkan pemberlakuan dan pengaturan sepenuhnya 

kepada negara yang akan memberlakukan aturan tersebut dalam hukum 

nasionalnya. Semakin tinggi era dan peningkatan kualitas teknologi, maka 

semakin tinggi pula tingkat pengetahuan atas teknologi, dengan banyaknya 

perkumpulan-perkumpulan peretas dan ahli coding untuk berusaha 

menduplikasi permainan video game yang telah dihasilkan oleh para 

pencipta dalam bentu Software, menyebabkan maraknya juga terjadi 

pembajakan atas motif untuk mendapatkan keuntungan secara finansial, 

sehingga menyebabkan kerugian yang tidak sedikit dikalangan pencipta 

khususnya Software permainan video game. Berdasarkan pada hal tersebut 

di atas, ada beberapa hal yang menarik dalam tulisan yang akan dibahas 

yaitu, pertama mengenai pengaturan hak cipta Software game di 

Indonesia, Kedua, Faktor yang mempengaruhi peredaran Software game 

bajakan di Indonesia, dan Ketiga Perlindungan hukum terhadap Software 

game yang telah dibajak.  

Dalam tulisan ini digunakan tiga teori sebagai alat bantu untuk 

menganalisa permasalahan tersebut, yaitu Teori Efektivitas hukum, Teori 
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Penegakan Hukum, dan Teori Perlindungan Hukum. Berbicara mengenai 

derajat efektivitas secara umum, Soerjono Soekanto mengemukakan antara 

lain oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para 

penegak hukumnya sehingga dikenal suatu asumsi bahwa:7 

“Taraf kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu indikator 

berfungsinya suatu sistem hukum, dan berfungsinya hukum merupakan 

pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum yaitu 

berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam 

pergaulan hidup” 

Masalah kepatuhan atau ketaatan hukum atau kepatuhan terhadap 

kaidah-kaidah hukum pada umumnya telah menjadi faktor yang pokok 

dalam menakar efektif atau tidaknya sesuatu yang di tetapkan dalam hal 

ini hukum. Selain itu dalam teori penegakkan hukum harus memenuhi 

kriteria-kriteria tertentu sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono 

Soekanto, yaitu ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakkan 

hukum yaitu:8 

1) Faktor hukumnya sendiri 

2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk 

maupun yang menerapkan hukum 

3) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum 

                                                             
7 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Bandung: Rajawali Press, 1996) Hal. 20 
8 Soerjono Soekanto, Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat, CV Rajawali, Jakarta 1992, hal. 20  
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4) Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut 

berlaku atau diterapkan 

5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang 

didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup 

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan antara satu dengan 

yang lainnya, karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan juga 

merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakkan hukum. Selain itu 

dalam Teori Perlindungan, Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan 

hukum adalah untuk memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi 

Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan 

kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang di berikan 

oleh hukum.9 Menurut Philipus M, Hadjono bahwa perlindungan hukum 

bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan 

resprensif.10 Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk 

mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah 

bersikap hati – hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi 

dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya 

sengketa, termasuk penanganan nya di Lembaga peradilan.11 

1.2. Rumusan Masalah 

                                                             
9 Ibid, Hal. 54 
10 Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 
1987) hal 2. 
11 Maria Alfons, Implentasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat 
Lokal Dalam Prespektif Hak kekayaan Intelektual. (Malang: Universitas Brawijaya, 2010) hal 18. 
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Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum hak cipta terhadap 

software game yang dibajak menurut UU No. 28 Tahun 2014 

Tentang Hak Cipta? 

2. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pembajak Software 

Game dilihat dari pengaturan UU No. 28 Tahun 2014 Tentang 

Hak Cipta, serta dilihat dari contoh permasalahan yang ada? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum hak cipta Software game 

yang telah di bajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2014 Tentang Hak Cipta 

2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pembajak Software 

Game dilihat dari pengaturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 

Tentang Hak Cipta, serta dilihat dari contoh permasalahan yang ada 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Kegunaan Teoritis 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pustaka 

untuk penelitian selanjutnya yang lebih komprehensif di bidang 

hukum khususnya hukum hak kekayaan intelektual (Law 

Intellectual Copyright). 
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1.4.2 Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini juga diharapkan agar dijadikan bahan pustaka 

bagi praktisi hukum, pihak developer video permainan online, para 

gamers, peretas, pembajak video permainan online maupun 

masyarakat pada umumnya untuk lebih kritis dan cermat dalam 

memahami hukum hak cipta beserta sanksi-sanksinya. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika yang digunakan dalam penelitian ini adalah garis besar materi-

materi yang dimuat dalam bab per bab dengan rincian sebagai berikut: 

 

BAB I.  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan yang mendasari penelitian ini  

BAB II.  TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai teori-teori serta landasan 

konseptual. Teori yang digunakan oleh penulis diantaranya adalah 

sejarah pengaturan Hak Cipta di Indonesia, perkembangan video 

permainan online di Indonesia, Pengertian dari video permainan, 

peretas (Hacker) dan pembajak (Hijackers). 

BAB III.  METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini akan dipaparkan tentang jenis penelitian, prosedur 

perolehan bahan penelitian, bahan-bahan hukum yang digunakan, 
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pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian, sifat 

analisis data, dan hambatan penelitian beserta penanggulangannya. 

BAB IV.   HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

Dalam bab ini akan menjawab rumusan masalah secara mendalam 

sebagai hasil penelitian dengan menggunakan teori-teori yang 

diuraikan pada bab II ini, yaitu menguraikan rumusan masalah 

yang telah penulis rumuskan. 

BAB V.   KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini akan diuraikan kesimpulan dari hasil penelitian yang 

telah penulis bahas mulai dari bab I, selain itu penulis juga akan 

memberikan saran yang relevan dari permasalahan yang telah 

penulis teliti dalam penelitian ini. 

 

  


