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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sejauh ini, permasalahan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)  

merupakan suatu permasalahan yang terus berkembang mengikuti perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi serta perdagangan internasional.
1
  

Dengan semakin berkembangnya teknologi, permasalahan yang muncul di 

bidang HAKI menjadi semakin kompleks. Ini membuat pengaturan yang pasti 

mengenai HAKI dirasakan perlu karena tanpa adanya pengaturan tersebut maka 

akan banyak terjadi pelanggaran. 

Sejak diterimanya hasil Perundingan Uruguay Round tahun 1994 di 

Marakesh Maroko, Indonesia telah ikut serta dalam pergaulan masyarakat dunia 

dengan menjadi anggota dalam Agreement Establishing The World Trade 

Oraganization  (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.
2
 

Persetujuan TRIPS memuat norma-norma standar perlindungan bagi karya 

intelektualita manusia, baik Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Produk Industri 

maupun Rahasia Dagang dan persetujuan tersebut menempatkan perjanjian 

internasional dibidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), yang selama ini 
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diadministrasikan oleh World Intellectual Property Organization (WIPO) sebagai 

dasar, termasuk pengaturan mengenai pelaksanaan penegakkan hukum di bidang 

Hak Atas Kekayaan Intelektual. 

Selanjutnya Indonesia meratifikasi Persetujuan hasil Putusan Uruguay 

(Uruguay Round) yaitu Agreement Estabilishing The World Trade Organization 

(WTO), yang juga memuat Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Atas 

Kekayaan Intelektual dengan UU No.7 Tahun 1994. Dengan Undang-Undang 

tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia 

(Agreement Establishing The World Trade Organization) tersebut, maka negara 

Indonesia berkewajiban menyesuaikan perundang-undangan nasional di bidang 

Hak Atas Kekayaan Intelektual serta melaksanakannya sesuai dengan standar 

yang ditentukan dalam persetujuan internasional tersebut.
3
 

Salah satu contoh HAKI yang harus dilindungi ialah Hak Cipta 

(Copyrights), Hak Cipta merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga 

keorisinilan penciptanya. 

Sesuai dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Hak 

yang dimiliki oleh pencipta atas suatu ciptaan baik itu lagu, lukisan, atau ciptaan 

lainnya lazim disebut sebagai Hak Cipta. Hak Cipta ini adalah hak eksklusif bagi 

Pencipta atau penerima hak yang otomatis timbul setelah suatu ciptaan dilahirkan. 

Pencipta dan penerima hak berhak untuk mengumumkan atau memperbanyak 

ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-
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pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4

 Berdasarkan 

ketentuan yang berlaku di Inggris dan Amerika, sepanjang perjalanan sejarah, 

negara-negara tersebut menekankan segi hak kekayaan intelektual dari hak cipta. 

Istilah hak cipta (copyright) dalam bahasa Inggris diartikan sebagai hak menyalin 

(the right to copy) dan hak cipta pada dasarnya adalah hak untuk memperbanyak 

suatu ciptaan.
5
 

Sebagai perbandingan, negara-negara lain, seperti Perancis dan Jerman, 

lebih menekankan pada hak moral pencipta, yakni sebuah konsep yang 

dipengaruhi oleh perkembangan pemikiran sosial di Eropa. Karena itu terjemahan 

istilah hak cipta dalam bahasa Perancis dan Jerman adalah hak pencipta (right of 

the author). Hak Cipta dilatarbelakangi oleh rasionalitas ekonomi, yaitu 

kebutuhan untuk memberi intentif bagi penerbit yang telah mengorbankan waktu, 

tenaga, dan biaya serta mengambil resiko kerugian dalam memasarkan produk 

cetakannya.
6
 

Singkatnya, negara-negara tersebut lebih mementingkan konsep 

melindungi alam intelektual si pencipta, yaitu falsafah dan prinsip-prinsipnya, 

daripada konsep menaikkan nilai hak kekayaan intelektual atas suatu ciptaan 

dengan cara membuat salinannya banyak-banyak dan menjualnya. Oleh karena 

itu, ide bahwa hak cipta memiliki dua ciri khas, yakni hak kekayaan intelektual 

dan hak moral, berkembang terutama di Eropa.
7
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Indonesia mempunyai hukum positif tentang Hak Cipta, yaitu Undang-

Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang terdiri 

dari 127 (seratus dua puluh tujuh) pasal. Lahirnya Undang-Undang Hak Cipta 

yang dianggap telah compliance terhadap ketentuan dalam TRIP’s Agreement ini 

tidak lepas dari kecenderungan masyarakat dunia pada umumnya dan Indonesia 

pada khususnya untuk memberikan perlindungan hukum HAKI.
8
 

Sejarah lahirnya Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia berawal dari 

tahun 1958, dimana Perdana Menteri Djuanda menyatakan Indonesia keluar dari 

Konvensi Bern agar para intelektual Indonesia bisa memanfaarkan hasil karya, 

cipta, dan bangsa asing tanpa harus membayar royalti.
9
 

Pada tahun 1982, Pemerintah Belanda menyusun Auteurswet pada tahun 

1803 dan direvisi dua kali pada tahun 1817 dan 1881, dan pada tanggal 23 

September 1912 diberlakukan di negara jajahan, termasuk Indonesia (Wet van 23 

September 1912, Staatblad 1912 Nomor 600)
10

, dan menetapkan UU No 6 Tahun 

1982 tentang Hak Cipta, yang merupakan Undang-Undang Hak Cipta pertama di 

Indonesia. Undang-Undang tersebut kemudian diubah dengan Undang-Undang 

No 7 Tahun 1987,  Undang-Undang No 12 Tahun 1997, Undang-Undang No 19 

Tahun 2002 dan pada akhirnya UU No 28 tahun 2014 yang kini berlaku.
 
 

Perubahan Undang-Undang tersebut juga tidak lepas dari peran Indonesia 

dalam pergaulan antar negara. Pada tahun 1994, pemerintah meratifikasi 

pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization), yang 
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mencakup pula TRIP‟s. Ratifikasi tersebut diwujudkan dalam bentuk Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1994. Pada tahun 1997, pemerintah meratifikasi kembali 

Konvensi Bern melalui Keputusan Presiden No 18 Tahun 1997 dan juga 

meratifikasi Perjanjian tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual 

(World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty ). Ratifikasi tersebut 

diwujudkan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Pada tahun 

1997, Pemerintah meratifikasi kembali Konvensi Bern melalui Keputusan 

Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan juga meratifikasi Perjanjian Hak Cipta WIPO 

(World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty) melalui Keputusan 

Presiden Nomor 19 Tahun 1997, serta World Intellectual Property Organization 

Performances and Phonogtams Treaty (Perjanjian Karya-Karya Pertunjukan dan 

Karya-Karya Fonogram WIPO) yang selanjutnya disebut WPPT, melalui 

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2004.
11

 

Secara awam, pemahaman masyarakat mengenai Hak Cipta adalah orang 

yang menghasilkan ciptaan, namun dalam praktiknya tidak mudah menentukan 

siapa yang dimaksud dengan pencipta. Beberapa bentuk ciptaan dan proses 

pembuatan ciptaan memerlukan penegasan dalam norma-norma tersendiri. Jadi, 

yang dimaksud dengan pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara 

bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan 

pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam 

bentuk yang khas dan pribadi.
12
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Pasal 33 UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa 

jika suatu ciptaan terdiri dari beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua 

orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta ialah orang yang memimpin 

serta mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan itu, atau dalam hal tidak ada orang 

tersebut, yang dianggap sebagai Pencipta adalah orang yang menghimpunnya 

dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaannya itu. 

Untuk mendapatkan perlindungan melalui Hak Cipta, tidak ada keharusan 

untuk mendaftarkan. Pendaftaran hanya semata-mata untuk keperluan pembuktian 

belaka. Dengan demikian, pada saat begitu suatu ciptaan telah diwujudkan, maka 

secara otomatis Hak Cipta melekat pada ciptaan tersebut. Hal ini sesuai dengan 

pasal 1 ayat 1 UU Hak Cipta Tahun 2002. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa telah  bahwa perlindungan 

terhadap ciptaan dalam wujud hak cipta bukan disebabkan oleh pendaftaran. Akan 

tetapi pendaftaran tetap dimungkinkan. Bahkan dalam hal tertentu, pendaftaran 

diperlukan untuk penguatan pembuktian. Bahkan dalam hal tertentu, pendaftaran 

diperlukan untuk penguatan pembuktian.
13

 

Perlu dicatat bahwa, dalam pendaftaran yang relatif mudah ini, pembatalan 

pendaftaran Hak Cipta ternyata diatur sedemikian rupa sehingga begitu sulit 

dilaksanakan. Undang-Undang Hak Cipta 2014 mengatur bahwa hanya pencipta 

atau pemegang Hak Cipta lah yang dapat melakukan gugatan pembatalan Hak 

Cipta.
14
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Jangka waktu perlindungan Hak Cipta diatur dalam Pasal 57 sampai 

dengan Pasal 63 UU Hak Cipta 2014. Jangka waktu perlindungan hak cipta 

diberikan selama hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal 

dunia, dan yang memperoleh perlindungan adalah jenis ciptaan yang asli dan 

bukan karya turunan (derivative). Antara lain adalah buku dan semua karya tulis 

lain, lagu atau musik, drama atau drama musikal, tari, koreografi, lukisan dan 

karya seni rupa dalam segala bentuknya. Apabila ciptaan dimaksud dimiliki oleh 

dua orang atau lebih, maka Hak Cipta berlaku selama hidup pencipta yang 

meninggal paling akhir dan berlangsung hingga 70 tahun sesudahnya terhubung 

mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya
15

  

Seiring dengan peningkatan laju pembangunan di Indonesia yang diikuti 

dengan laju perkembangan teknologi, maka meningkatkan pula kebutuhan 

manusia akan gaya hidup. Salah satunya adalah semakin besar minat masyarakat 

di bidang hiburan, khususnya musik, buku dan sinematografi.  

Masyarakat modern senantiasa berhadapan dengan Hak Kekayaan 

Intelektual (HAKI). Bahkan dalam setiap sendi kehidupan, masyarakat modern 

selalu bergantung pada benda-benda atau barang-barang yang dilekati oleh HAKI. 

Pola hidup masyarakat modern menyebabkan masyarakat diwajibkan untuk 

senantiasa bergantung pada teknologi dan ilmu pengetahuan. 

Pusat perbelanjaan modern memiliki kaitan yang erat dengan kehidupan 

masyarakat kota, pusat perbelanjaan modern telah menjadi bagian dari gaya hidup 

masyarakat kota, saat ini pusat perbelanjaan modern tidak hanya berfungsi 
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sebagai pasar tempat bertemunya penjual dan pembeli, namun telah menjadi 

ruang publik tempat masyarakat melakukan interaksi sosial, melakukan 

pertemuan, bahkan menjadi tempat rekreasi bagi keluarga  

Bagi sebagian pihak, pembangunan pusat perbelanjaan modern dianggap 

memberikan dampak positif bagi kota, terutama jika dilihat dari sudut pandang 

ekonomi, sebut saja penyerapan tenaga kerja dan sumbangan pajak, selain itu, 

keberadaan pusat perbelanjaan modern juga dianggap berkontribusi pada 

perkembangan kota. Namun, keberadaan pusat perbelanjaan modern juga 

memiliki beberapa dampak negatif , contohnya sebagai tempat perdagangan 

barang-barang HAKI illegal. 

Tak bisa dipungkiri, banyaknya mal yang menjual VCD, DVD, dan 

Blueray bajakan semakin merajalela. Bahkan di setiap mal Jakarta dan sekitarnya 

hampir tidak ada yang tidak menjual kaset bajakan. Hak cipta yang dibajak berupa 

film, video game, dan software. Kita dengan mudah sekali menemukan pusat-

pusat perdagangan DVD bajakan itu. Bahkan di pusat-pusat perbelanjaan yang 

tergolong mewah pun, seperti di mal-mal, pengelolanya menyediakan tempat 

khusus untuk para pedagang barang ilegal tersebut. 

Toko-toko yang menjual kaset bajakan tersebut lebih dari 10 di tiap mal-

nya. Mereka menjual VCD MP3, DVD film, games dan software, dan 

menyediakan Blueray film dalam kualitas bagus. Harga VCD dan DVD bajakan 

dijual seharga 7 ribu per keping, dan Blueray 15 ribu per keping.
16
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Perbuatan seperti yang telah disebutkan diatas dapat membunuh kreatifitas 

para pencipta dan juga pemegang hak cipta. Mereka akan enggan untuk berkarya 

karena hasil karyanya selalu dibajak oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, 

sehingga mereka akan merasa dirugikan dan tidak dihargai kreatifitasnya. 

Kendala utama yang dihadapi bangsa Indonesia dalam upaya perlindungan 

Hak Cipta adalah masalah kesadaran masyarakat terhadap HAKI itu sendiri, 

keadaan ekonomi masyarakat dan penegakan hukum yang secara tidak langsung 

turut menyumbang bagi terjadinya pelanggaran hak cipta. Tidak dapat dipungkiri 

bahwa daya beli mayoritas masyarakat Indonesia masih relatif rendah sehingga 

mendorong masyarakat untuk lebih memilih barang-barang atau produk dengan 

harga yang relatif lebih murah walaupun masyarakat mengetahui produk tersebut 

adalah palsu. 

Kondisi tersebut menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat di 

Indonesia karena telah memberikan peluang kepada para pelaku bisnis yang tidak 

beritikad baik untuk memasarkan barang-barang atau produk palsu tersebut, dan 

membuat kerugian bagi para pencipta produk orisinil tersebut. 

Seharusnya para produsen, pengedar, dan pedagang DVD bajakan tersebut 

tidak pernah diberi kesempatan sedikitpun untuk berdagang, karena sudah lebih 

dari jelas hal tersebut merupakan suatu perbuatan melanggar hukum yang masuk 

kategori kejahatan. Baik bersifat nasional, maupun internasional. 

Bahkan seharusnya, bukan hanya produsen, pengedar, dan pedagang DVD 

bajakan saja yang diproses hukum, tetapi juga pengelola tempat perdagangan 
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bersangkutan. Karena dia sebagai penyedia fasilitas transaksi barang ilegal berupa 

DVD bajakan tersebut. 

Oleh karena itu, Indonesia menyadari pentingnya untuk mengatur 

peraturan perundang-undangan mengenai hak cipta khususnya mengenai 

pengelola tempat perdagangan dengan menambahkan dalam Undang-Undang 

(UU)  tentang Hak Cipta No 28 Tahun 2014 Pasal 10 menyebutkan bahwa : 

Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau 

penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak terkait di tempat 

perdagangan yang dikelolanya, dan diperjelas dalam Pasal 114 Undang-undang 

No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyebutkan : Setiap Orang yang 

mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan 

mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil 

pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang 

dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana 

denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 

Dengan akan diberlakukannya ketentuan yang mengatur mengenai 

pelanggaran ini, Indonesia telah selangkah lebih maju dalam mengatasi 

pembajakan-pembajakan hak cipta terutama pada musik dan sinematografi.  

Seiring dengan pengaturan diatas, perlu dikaji kaitannya dengan ketentuan yang 

ada di dalam Hukum Pidana. Hukum Pidana mengatur bahwa mereka yang 

melakukan dan yang turut serta, memberikan kesempatan dan sarana untuk 

melakukan tindak pidana dapat dipidana. Jika pengelola tempat perdagangan 
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tersebut tetap menyediakan sarana dan tempat, maka mereka dapat dianggap 

sebagai turut serta dalam tindak pidana. 

Turut serta dapat kita temukan dasar hukumnya dalam Pasal 

55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut: 

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: 

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, 

dan yang turut  serta melakukan perbuatan; 

2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan 

sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau 

martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, 

atau dengan memberi kesempatan, sarana atau 

keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya 

melakukan perbuatan. 

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan 

sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya. 

Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

mengatur norma sebagai berikut: 

Dipidana sebagai Pembantu (medeplichtige) sesuatu 

kejahatan: 

1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu 

kejahatan dilakukan; 

2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau 

keterangan untuk melakukan kejahatan.. 

 

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat kita lihat adanya hubungan 

antara UU Hak Cipta No 28 Tahun 2014 Pasal 114 ayat  dengan KUHP Pasal 55 

dan 56 mengenai Turut Serta dalam Tindak Pidana. Oleh karena itu penulisan ini 

akan mengkaji mengenai keterkaitan antara kedua aturan tersebut dalam hal 
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terjadinya kriminalisasi pengelola tempat perdagangan dengan judul : Tinjauan 

Hukum Terhadap Ketentuan Kriminalisasi Pengelola Tempat Perdagangan 

dalam Undang-Undang Hak Cipta. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, pokok permasalahan dalam penulisan 

ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana ketentuan kriminalisasi pengelola tempat perdagangan 

dilihat dari sudut pandang teori Pidana ? 

2. Bagaimana efektifitas ketentuan tentang kriminalisasi pengelola tempat 

perdagangan dalam Undang-Undang Hak Cipta ? 

 

1.3 Tujuan Penulisan 

Bertitik tolak dari perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan kriminalisasi pengelola tempat 

perdagangan dilihat dari sudut pandang teori Pidana. 

2. Untuk mengetahui efektifitas ketentuan tentang kriminalisasi pengelola 

tempat perdagangan dalam Undang-Undang Hak Cipta. 

 

1.4 Manfaat Penulisan 

Melalui penulisan ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut: 

 1. Secara Teoritis 
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 Dari segi teoritis penulisan ini dapat menambah ilmu pengetahuan 

mengenai dasar hukum baik dari peraturan perundang-undangan maupun 

pendapat para ahli mengenai Hukum Kekayaan Intelektual khususnya Hak 

Cipta. 

2. Secara Praktis 

Dari segi praktis untuk dapat mengetahui secara nyata bentuk, isi serta 

pelaksanaan dari Undang-Undang Hak Cipta 2014 Pasal 114 di Indonesia. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, yang setiap bab 

nya mencakup hal-hal sebagai berikut dengan sistematika sebagai berikut :  

 BAB I   : PENDAHULUAN 

Materi tulisan pada bab ini merupakan gambaran 

dari isi bab-bab selanjutnya, yang saling 

berkaitan untuk membahas tema pokok dari 

skripsi ini, yang disusun secara sistematis dalam 

latar belakang permasalahan, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta 

sistematika penulisan. 

 

BAB II    : TINJAUAN PUSTAKA 

 Dalam tinjauan pustaka ini Penulis membaginya 

menjadi 2 (dua) sub bahasan yaitu landasan teori 
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dan landasan konseptual. Dalam landasan teori 

diuraikan secara garis besar mengenai pengertian 

Hak Cipta secara umum, pengertian Hak Cipta di 

Indonesia, fungsi, sifat, serta ciri-ciri Hak Cipta, 

teori-teori umum mengenai Hak Cipta.,pengertian 

pidana, teori-teori pemidanaan, turut serta dalam 

pidana, tujuan pidana. Selanjutnya dalam 

landasan konseptual diuraikan pengertian 

mengenai hal-hal terkait dengan Hak Cipta dan 

Teori Pidana agar tidak terjadi perluasan makna 

atau penyimpangan dalam penulisan skripsi ini. 

 

BAB III      : METODE PENELITIAN 

Dalam bab metode penelitian hukum ini 

penulis membahas mengenai jenis 

penelitian yang digunakan, bagaimana cara 

atau prosedur untuk memperoleh bahan 

penelitian, yang kemudian dilanjutkan dengan 

pembahasan mengenai sifat dari analisis 

penelitian dan diakhiri dengan hambatan yang 

ditemui atau dihadapi dalam penelitian serta 

bagaimana penulis mengatasi berbagai bentuk 

hambatan tersebut.  
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BAB IV    : HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN 

Menganalisis kriminalisasi pengelola tempat 

perdanganan terhadap hak cipta. Penulis juga 

menguraikan hasil analisis dari penulis 

sendiri mengenai apa yang terurai di bab IV. 

 

BAB V   : KESIMPULAN DAN SARAN 

Merupakan bab terakhir yang 

mengemukakan kesimpulan dari hasil 

penelitian yang telah dibahas mulai dari Bab 

I hingga Bab IV dan disertai dengan saran 

yang relevan.  
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