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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang 

Pada dasarnya setiap pencipta pasti ingin ciptaan yang ia ciptakan untuk 

dilindungi secara hukum. Manusia adalah mahluk ciptaan Tuhan yang 

mempunyai banyak kreativitas untuk menciptakan sesuatu dalam kehidupan 

sehari-hari yang sudah dilakukan sejak zaman dahulu1. Hal ini dilakukan 

untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Proses pembuatan untuk suatu 

ciptaan bukanlah suatu hal yang mudah, karena suatu ciptaan muncul dari 

kreativitas yang dimiliki oleh sang pencipta. Waktu yang dibutuhkan seorang 

pencipta menciptakan suatu ciptaannya bervariasi tergantung tingkat 

kesulitan suatu ciptaan. Untuk mengapresiasi dan melindungi hak-hak yang 

dimiliki oleh seorang pencipta, maka itu setiap pencipta memiliki hak cipta 

atas setiap ciptaannya serta hak royalti atas setiap penggunaan ciptaannya. 

Hak cipta di Indonesia diatur dalam ranah Hak Kekayaan Intelektual 

atau Intelectual Property Rights2 yang pada dasarnya merupakan hak yang 

lahir berdasarkan hasil karya intelektual seseorang yang kemudian disebut 

pencipta, melalui olah pikirnya dalam bidang seni dan/atau ilmu pengetahuan, 

																																																								
1 Gatot Supramono, Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010) Hal 1 
2 Hak Kekakayaan Intelektual di Indonesia diatur dalam berbagai bidang HAKI di Indonesia. Di 
Indonesia sendiri HKI dibagi menjadi 2 bidang besar yakni Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri 
yang terdiri dari Paten, Desain Industri, Merek, Penanggulangan Praktek Persaingan Curang, 
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang. Semua cabang masing-masing HKI 
terdapat undang-undang yang melindungi mengenainya.  
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yang bersifat originality dan individuality 3 . Tujuan dibuatnya peraturan 

mengenai perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual adalah untuk 

melindungi dalam pelaksanaan investasi di suatu negara, agar dapat 

merangsang pertumbuhan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) di 

Indonesia. Jika suatu perlindungan terhadap Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

(Iptek) dapat berjalan dengan lancar, maka orang tidak akan takut untuk 

menuangkan ide atau kreativitasnya ke dalam suatu karya. Oleh sebab itu 

pemerintah membuat sebuah aturan untuk mengatur hal tersebut yang 

tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 

untuk memberikan perlindungan kepada pencipta suatu karya yang memiliki 

nilai ekonomis dan juga segenap pencipta yang ada di tanah air maupun di 

luar tanah air.  

Seperti yang sudah disebutkan mengenai suatu karya, pasti memiliki 

sebuah hak cipta yang pertama kali hanya dimiliki oleh pencipta4 sebelum ada 

peralihan dari pencipta ke pihak lain berdasarkan dengan tata cara pengalihan 

hak yang tertuang di dalam Pasal 16 Ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta5. 

																																																								
3 Endang Purwaningsih,, Hak kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi, (Bandung : CV Mandar 
Maju, 2012) Hal 1 
4 Di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266 mengenai Hak Cipta 
pada Pasal 1 butir 2 disebutkan definisi mengenai pencipta adalah seorang atau beberapa orang 
yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan 
pribadi. 
5 Peralihan hak sangat dimungkinkan baik seluruh maupun sebagian dikarenakan berbagai alasan 
seperti yang tertuang di dalam Pasal 16 Ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta, yakni : 
a. pewarisan; 
b. hibah; 
c. wakaf; 
d. wasiat; 
e. perjanjian tertulis; atau 
f. sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Definisi Hak Cipta diatur di dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor. 

28 Tahun 20146 tentang Hak Cipta yang selanjutnya akan disebut sebagai 

Undang-Undang Hak Cipta, yakni : 

“Hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan 
prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk 
nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan” 
 

Hak cipta diperoleh tanpa harus didaftarkan terlebih dahulu, karena 

seperti yang disebutkan di dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Hak Cipta, 

hak tersebut timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, hal ini 

yang menyebabkan hak cipta bersifat automatic protection7 terhadap suatu 

karya yang sudah berbentuk nyata bukan masih berbentuk ide atau gagasan. 

Prinsip deklaratif dalam definisi hak cipta juga berarti hak cipta timbul tanpa 

harus adanya sebuah pendaftaran terlebih dahulu. Hanya dengan melakukan 

publikasi atas karya ciptaan dan terdapat bukti bahwa karya ciptaan tersebut 

pernah dipublikasikan. Berdasarkan prinsip deklaratif, titik berat diletakkan 

pada anggapan sebagai pencipta terhadap haknya tersebut, sampai ada orang 

lain yang dapat membuktikan sebaliknya8.  Hak cipta sendiri diatur secara 

spesifik dalam suatu undang-undang di Indonesia guna menunjang 

perlindungan yang baik dan patut atas hasil kreativitas manusia. Hak-hak 

yang dimiliki oleh pencipta ataupun pemilik hak cipta dibagi menjadi 2 (dua) 

bagian yaitu, hak ekonomi (economic rights) dan hak moral (moral rights). 

																																																								
6 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266 mengenai Hak Cipta atau disebut 
dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 butir 1 
7 Endang Purwaningsih,, Loc.cit. 
8 O.K. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), (Jakarta : 
Rajawali Pers, 2015), Hal. 242 
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Kedua hak tersebut melekat kepada sebuah ciptaan dan berjalan 

berdampingan. 

Keberadaan hak ekonomi dan hak moral dalam suatu karya 

sinematografi melekat terus terhadap hasil karya tersebut sebelum adanya 

sebuah peralihan. Hak ekonomi yang melekat pada diri pemegang hak cipta 

atau pencipta mempunyai hak terkait pengadaptasian, pengaransemanan, atau 

pentransformasian Ciptaan9. Jika ada pihak lain yang ingin melakukan sebuah 

adaptasi terhadap sebuah karya, harus memperoleh izin dari pencipta atau 

pemegang hak cipta, seperti yang tertulis di dalam Pasal 9 Ayat (2)  Undang-

Undang Hak Cipta. Kedua hak eksklusif yang melekat pada ciptaan tersebut 

adalah salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah melalui Undang-

Undang Hak Cipta untuk menghindari adanya sebuah plagiarisme atau dalam 

hal ini kesamaan atau penggunaan sebuah alur cerita film lain ke dalam 

sebuah film di televisi di Indonesia.  

Pelanggaran hak cipta itu terjadi jika materi di dalam sebuah ciptaan 

digunakan tanpa izin dan terdapat kesamaan di antara satu ciptaan dengan 

ciptaan yang lainnya. Walaupun terdapat sebuah pengecualian terhadap 

beberapa kegiatan yang dianggap tidak melanggar hak cipta, yakni10 : 

1. Memakai karya orang lain untuk maksud pendidikan, riset, 

tesis, Iptek, penulisan laporan, kritik atau ulasan; 

																																																								
9  Republik Indonesia, Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 9 Ayat (1) 
huruf d  
10 Endang Purwaningsih, Op.Cit, Hal.42 
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2. Mengutip semua atau sebagian dari karya orang lain dengan 

maksud advokasi di dalam atau di luar sidang; 

3. Mengutip semua atau sebagaian dari karya seseorang untuk 

kuliah pengajaran atau sains dan pameran atau pertunjukan 

bebas biaya. 

Undang-Undang Hak Cipta telah menjelaskan bahwa penggunaan suatu karya 

tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya dicantumkan 

dalam karya tersebut. Pembatasan-pembatasan terhadap perbuatan yang tidak 

termasuk dalam kualifikasi pelanggaran seperti yang tertulis di dalam Ayat 

(1) Pasal 44 Undang-Undang Hak Cipta 11 . Tindakan atau perbuatan 

pengutipan suatu karya ilmiah atau pun suatu ciptaan dapat dikategorikan 

bukan sebagai suatu pelanggaran apabila sumber kutipan disebutkan dengan 

jelas, perbanyakan ciptaan untuk kepentingan pendidikan; asalkan tidak 

merugikan kepentingan yang wajar bagi si pencipta, hal ini dikenal juga 

sebagai doktrin fair use atau fair dealing12. Unsur pelanggaran di dalam 

sebuah karya cipta tidak hanya sebatas dilihat mengenai kuantitasnya, namun 

terdapat unsur kualitas, yang artinya meskipun meniru hanya 10% dalam 

																																																								
11 Pasal 44 Ayat (1) berbunyi : Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau pengubahan 
suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak 
dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara 
lengkap untuk keperluan: 
a. pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau 
tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau 
Pemegang Hak Cipta; 
b. keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan; 
c. ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau 
d. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan 
kepentingan yang wajar dari Pencipta. 
12 Endang Purwaningsih,. Op.Cit, Hal.41 
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karya tersebut namun inti atau ciri substansial ciptaan maka sudah dianggap 

sebagai pelanggaran 13 . Hasil dari adaptasi atau saduran seharusnya 

dinyatakan pada credit title, praktik tersebut bukanlah bagian dari fair use 

atau fair dealing14, dalam Pasal 40 Ayat (2) melahirkan status sebagai ciptaan 

tersendiri dengan tidak mengurangi hak cipta atau ciptaan asli. Lebih dari itu, 

secara hukum, dianggap sebagai pelanggaran karena telah mengambil bagian 

yang substansial dari ciptaan orang lain yang telah ada sebelumnya15. Salah 

satu jenis pelanggaran hak cipta tersebut adalah tindakan plagiarisme.  

Kasus plagiarisme adalah sebuah kasus yang terkenal tidak hanya di 

Indonesia saja, namun di berbagai negara di dunia pun hal ini merupakan hal 

yang sering terjadi di dalam industri perfilman. Plagiarisme sendiri memiliki 

arti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penjiplakan yang 

melanggar hak cipta16. Menurut Black Law’s Dictionary definisi sebuah 

plagiarisme17 adalah  

“The deliberate and knowing presentation of another 
person’s original ideas or creative expression as one’s own. 
Generally, plagiarism is immoral but not illegal. If the 
expression’s creator gives unrestricted permission for its use 
and the user claim the expression is original, the user 
commits plagiarism but doesn’t violate copyright laws. If the 
original expression is copied without permission, the 
plagiarist may violate copyright laws, even if credit goes to 
the creator. And if the plagiarism results in material gain, it 

																																																								
13 Endang Purwaningsih,. Op.Cit, Hal.42 
14 Henry Soelistyo, Hak Cipta Tanpa Hak Moral, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011) Hal.236 
(Selanjutnya disebut Henry Soelistyo I) 
15 Ibid. 
16  Aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, “Plagiarisme” diakses melalui 
http://kbbi.web.id/plagiarisme, pada tanggal 21 Mei 2017 pukul 15.46 
17 Henry Soelistyo, Hak kekayaan Intelektual : Konsepsi, Opini, dan Aktualisasi (Buku Kedua),  
(Jakarta : Penaku, 2014), Hal 67 (Selanjutnya disebut Henry Soelistyo II) 
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may be deemed a passing-off activity that violates the 
Lanham Act”  

 

Definisi dari kamus tersebut membedakan antara adanya tindakan immoral 

dengan illegal, apabila yang diplagiasi merupakan original creative 

expressions maka plagiator tersebut dianggap telah melanggar Undang-

Undang Hak Cipta18. Selain dari definisi plagiarisme menurut Black Law’s 

Dictionary terdapat definisi lain yang dinyatakan tegas oleh the World 

Intellectual Property Organization/WIPO, sebagai berikut19 : 

“Generally understood as the act offering or presenting as 
one’s own the work of another, wholly or partly, in a more 
or less altered form or context. The person so doing is called 
a plagiarist; he is guilty of deception and, in the case of 
works protected by copyright, also of infringement of 
copyright.” 
 

Sedangkan, plagiat diartikan juga di dalam Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan 

Plagiat di Perguruan Tinggi memberikan definisi mengenai kegiatan plagiat 

sebagai berikut20 : 

“perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam 
memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai 
untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau 
seluruh karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya 
ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan 
memadai. “ 
 

																																																								
18 Henry Soelistyo, Plagiarisme : Pelanggaran Hak Cipta dan Etika, (Jakarta : Kanisius, 2011) 
Hal. 19 (Selanjutnya disebut Henry Soelistyo III) 
19 Ibid 
20 Pasal 1 angka 1 definisi Plagiat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 
2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. 
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 Plagiarisme merupakan sebuah tindakan yang melanggar aspek hak 

moral yang seharusnya dihormati, dihargai, dan dilindungi 21 , bentuk 

plagiarisme seringkali berbentuk peniruan suatu alur cerita dalam suatu karya 

sinematografi tanpa menyebutkan sumbernya. Oleh sebab itu perlindungan 

hukum menganai hak cipta itulah yang merupakan salah satu bentuk apresiasi 

terhadap suatu ciptaan yang dibuat oleh pencipta. Salah satu ciptaan yang 

dilindungi menurut Undang-Undang Hak Cipta adalah karya sinematografi22. 

Pada umumnya, plagiator menyatakan tidak mengetahui bahwa tindakan yang 

dilakukannya adalah plagiat. Mereka beranggapan jika sudah memberikan 

kepustakaan, maka sudah cukup walaupun kalimat sama sekali tidak diubah23.  

Pada beberapa tahun terakhir banyak kasus menyangkut mengenai 

plagiarisme suatu karya film di Indonesia. Indonesia kerap dianggap 

melakukan plagiat terhadap alur cerita film-film dari luar negeri. Banyak 

film-film hasil produksi dalam negeri yang dianggap melakukan plagiat 

terhadap suatu karya dari negara lain. Biasanya mereka melakukan sebuah 

adaptasi terhadap suatu film dari negara lain, namun tidak mencantumkan 

referensi tersebut. Atau bahkan, sebuah produksi film tersebut tidak memiliki 

lisensi yang seharusnya dimiliki oleh seseorang yang ingin membuat adaptasi 

dari sebuah film dan jika ingin membuatnya sama seperti film referensi 

																																																								
21 Henry Soelistyo II.  Loc.Cit. 

22  Pasal 40 huruf M Undang-Undang Hak Cipta pada Bab V mengenai Ekspresi Budaya 
Tradisional dan Ciptaan yang Dilindungi, bagian dua Ciptaan yang Dilindungi.  

23 Herquanto, Plagiarisme, runtuhnya Tembok Kejujuran Akademik, (Jakarta : Departemen Ilmu 
Kedokteran Komunitas Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2013), Hal 2 
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tersebut. Salah satu contohnya adalah film Kau yang Berasal Dari Bintang 

yang diduga kuat meniru suatu film drama serial yang berasal dari Korea, 

yakni My Love From The Star24. Film Kau yang Berasal Dari Bintang 

memiliki beberapa unsur yang sama persis dan alur cerita yang sama dengan 

film My Love From The Star. Sempat terjerat masalah lisensi dengan pihak 

SBS yang mengeluarkan film My Love From The Star, dan penayangan 

sinema elektronik Kau yang Berasal Dari Bintang sempat dihentikan oleh 

pihak stasiun TV yang menayangkannya. Namun, beberapa waktu kemudian 

pihak SBS menyatakan ingin bertemu dengan pihak Kau yang Berasal Dari 

Bintang untuk membicarakan hal tersebut dan akhirnya diselesaikan secara 

damai mengenai lisensi film tersebut dan akhirnya dapat tayang kembali.  

Tidak hanya disitu, masih banyak lagi tindakan plagiat yang dilakukan 

oleh produser-produser di Indonesia. Betapa memalukannya banyak hasil 

karya anak negeri yang meniru hasil karya dari rumah produksi terkenal 

maupun karya sinematografi ternama. Tidak terdapat suatu aturan yang 

melarang sebuah film untuk mengadaptasi film tertentu, kecuali ada kontrak  

atau ketentuan lain yang mengatur mengenai hal tersebut. Izin mengenai 

lisensi untuk menggunakan alur cerita tersebut harus dimiliki terlebih dahulu 

baru sebuah film itu dapat di produksi.  

Sebagai contoh lainnya di dalam kasus plagiarisme suatu alur cerita, 

banyak film televisi (FTV) yang meniru film layar lebar dari negara Amerika. 

Salah satunya adalah “Proposal Cinta Untuk Clara” yang dalam segala segi 

																																																								
24  Wikipedia. “Daftar Adaptasi Sinetron” diakses melalui 
https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_adaptasi_sinetron pada 21 Mei 2017 pukul 20.43 
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alur cerita meniru film The Proposal. Tidak pernah ada tuntutan yang 

dilayangkan oleh pihak The Proposal kepada pihak produser Proposal Cinta 

Untuk Clara. Film The Proposal merupakan film komedi romantik garapan 

sutradara Anne Fletcher, yang rilis pada tahun 2009 di layar lebar di seluruh 

dunia. Film ini dibintangi oleh aktris dan aktor Hollywood yang cukup 

ternama dan film ini pun kerap beberapa kali masuk dalam daftar nominasi 

beberapa penghargaan dan memenangkan beberapa nominasinya, yang salah 

satunya “Favorite Comedy Movie” dalam 36th People Choice’s Awards25. 

Film The Proposal bercerita mengenai Margaret Tate (diperankan oleh 

Sandra Bullock), merupakan seorang eksekutif editor dalam salah satu 

perusahaan penerbitan.  

Suatu hari, ia mendapatkan peringatan mengenai rencana 

pendeportasian terhadap dirinya kembali ke Kanada karena ia melakukan 

pelanggaran terhadap visa kerjanya. Namun, ia mendapatkan ide untuk 

mendapatkan izin tinggal di Amerika dengan cara menikahi warga negara 

Amerika, ide itu muncul ketika ia melihat asistennya Andrew Paxton 

(diperankan oleh Ryan Reynolds). Margaret memaksa Andrew untuk berpura-

pura menikahinya, sebelum dapat menikah pemerintah menginvestigas 

mereka dan memberitahukan akibat dari pernikahan yang pura-pura. 

Akhirnya pun Andrew menerima untuk berpura-pura menikahi Margaret, 

dengan syarat dia akan diangkat menjadi editor dan manuskripnya 

dipublikasikan. Serta Andrew juga meminta agar Margaret menemui dan 

																																																								
25  Wikipedia, The Proposal (film), diakses melalui 
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Proposal_(film) pada 12 September 2017 pukul 17.30 
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memberitahu orang tua Andrew di Sitka, Alaska. Ketika sampai di Sitka, 

Margaret bertemu dengan ibu Andrew, Grace (diperankan Mary 

Steenburgen), neneknya Gimmie (Betty White), dan ayahnya Joe (Craig 

T.Nelson) dan beberapa fakta yang mengejutkan karena ternyata Andrew 

memiliki usaha keluarga yang besar di Sitka. Hubungan antara Andrew dan 

ayahnya tidak begitu baik, karena ia tidak mau melanjutkan usaha 

keluarganya. Lambat laun, Margaret merasa diterima oleh keluarga Andrew 

dan tidak tega untuk melakukan penipuan tersebut. Akhirnya ia memutuskan 

untuk mengakui ke pemerintah dan akhirnya ia harus kembali ke Kanada, 

tanpa memberitahu kepada Andrew dahulu. Saat itu, Andrew menyadari 

bahwa ia mencintai Margaret dan akhirnya ia melamar Margaret dengan cara 

yang sebenarnya dan perasaan yang sebenarnya. 

Hampir serupa dengan film The Proposal terdapat karya anak negeri 

Indonesia yakni, Proposal Cinta Untuk Clara. Clara (diperankan Prisia 

Nasution) merupakan gadis yang begitu perfeksionis. Ia merupakan seorang 

pimpinan salah satu dealer mobil yang ada di Bali, Clara dikenal begitu 

disiplin, tegas, dan juga agak galak. Di kantor, Clara yang 

berkewarganegaraan Thailand tersebut memiliki anak buah dengan nama 

Davian (diperankan Rio Dewanto). Suatu hari atasan dealer pusat datang 

menuju Bali buat beri tahu Clara supaya tak tinggal terlalu lama berada di 

Indonesia. Visa yang dipunyai Clara bukanlah visa kerja. Tak kehilangan 

akal, Clara pun menghendaki Davian untuk berpura-pura menjadi calon 

suaminya. Untuk melengkapi penyamaran tersebut, Clara ikut ke rumah 
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orangtua Davian yang ada di Tabanan. Awalnya Clara kurang dapat berbaur 

dengan keluarga Davian. Namun, semakin lama Clara merasa nyaman dan 

cocok dengan keluarga Davian. Sama halnya, keluarga Davian juga mulai 

menyayangi Clara. Alhasil ibu Davian ingin agar mereka segera menikah. 

Hingga suatu hari, penyamaran Clara sama Davian terbongkar oleh petugas 

imigrasi, sampai-sampai keluarga Davian jadi begitu kecewa dan juga 

terpukul. Akhirnya Davian menghampiri Clara di kantor ketika Clara hendak 

kembali ke Thailand26. 

Terdapat beberapa kesamaan di dalam contoh film yang diambil 

sebagai bahan analisis yang akan dijelaskan di dalam Bab IV dalam karya 

tulisan ini. Tidak banyak pihak yang menyadari akan tindakan plagiat 

tersebut, namun sangat disayangkan karena banyaknya sumber daya manusia 

di Indonesia yang memiliki kreativitas yang luar biasa tetapi plagiarisme 

masih sering terjadi. Serta masih banyak lagi beberapa kasus film Indonesia 

yang melakukan plagiarisme terhadap karya orang lain. Namun, tidak pernah 

ada sebuah tindakan nyata yang dilakukan oleh pemerintah ataupun 

organisasi-organisasi pemerintahan untuk melindungi hak-hak yang dimiliki 

oleh seseorang yang memiliki hak cipta tersebut. 

Dalam tindakan plagiarisme, hak moral dan hak ekonomi seorang 

pencipta pun telah dilanggar. Karena, seseorang yang telah melakukan segala 

																																																								

26 Bowo Ekowidodo. FTV Proposal Cinta Untuk Clara Pemain Rio Dewanto Prisia Nasution 
diakses melalui 

http://www.bloggersragen.com/2012/08/ftv-proposal-cinta-untuk-clara-pemain-rio-dewanto-prisia-
nasution.html pada 12 September 2017 pukul 14.34 
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usaha untuk dapat menjadikan hasil karyanya baik dan bagus tidaklah mudah. 

Seseorang yang telah membuat sebuah ciptaan karya dalam hal ini adalah 

karya sinematografi berhak untuk disebut sebagai referensi jika karyanya 

dipakai oleh seseorang. Menurut Abdul Kadir Muhammad menyatakan, hak 

moral sebagai hak yang melindungi kepentingan probadi dan reputasi 

pencipta atau penemu, apabila hak cipta atau hak paten dapat dialihkan 

kepada pihak lain, maka hak moral tidak dapat dipisahkan dari pencipta atau 

penemu karena bersifat pribadi dan kekal27. Penulis melihat di dalam aturan 

undang-undang di Indonesia tidak terdapat secara khusus membahas 

mengenai aksi plagiarisme dan sanksi-sanksi yang secara jelas mencantum 

mengenai plagiarisme. Sejauh ini tidak ada tindakan nyata untuk memerangi 

kasus plagiat yang memangsa generasi-generasi teknologi seperti sekarang. 

Semakin mudahnya untuk mendapatkan suatu informasi membuat kasus 

plagiarisme ini semakin mudah dilakukan atau terjadi di kalangan 

masyarakat. Seseorang yang melakukan plagiarisme seolah-olah tidak 

memiliki etika dan tetap menjiplak sebuah karya yang bukan haknya tanpa 

memiliki lisensi. Hak moral yang tidak dapat dipisahkan tersebut tidak 

dituliskan demi sebuah rating yang bagus dan tinggi. Produser Indonesia 

sering melakukan hal apa saja demi mendapatkan rating yang tinggi untuk 

film yang digarapnya walaupun hal tersebut melakukan plagiat.  

																																																								
27  Ahmad M. Ramli. & Fathurahman P.Ng.J, Film independen: dalam perspektif hukum hak cipta 
dan hukum perfilman Indonesia. (Bogor : Ghalia Indonesia, 2005.), Hal. 34 
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Oleh sebab itu penulis mengambil topik “Perlindungan Hukum Bagi 

Pemilik Hak Cipta dalam Karya Sinematografi Terkait Kasus Plagiarisme 

Dalam Alur Cerita Film Sinema Elektronik di Indonesia Ditinjau Dari 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” sebagai judul 

tugas akhir penulis. Dikarenakan banyaknya permasalahan plagiarisme yang 

dbiarkan begitu saja di Indonesia, sehingga seolah-olah perlindungan 

terhadap pemilik hak cipta yang sebenarnya tidak dapat terlaksana dengan 

efektif baik untuk pemilik hak cipta yang berasal bukan dari Indonesia 

maupun kasus-kasus yang menimpa anak bangsa. Karena sudah seharusnya 

eksploitasi plagiarisme tersebut dapat dilindungi dengan Undang-Undang 

Hak Cipta yang ada di Indonesia. Sehingga dibuatnya konvensi dan perjanjian 

internasional yang memuat konsensus bagi hak kekayaan intelektual 

internasional seperti hak cipta, dan negara-negara peserta yang telah sepakat 

untuk saling melindungi ciptaan di tingkat internasional28 sehingga plagiat 

yang terjadi di antara satu karya di negara tertentu dengan negara lain dalam 

hal ini adalah Indonesia dapat dicegah atau bahkan dikurangi. Penulis 

mengambil topik tersebut dengan harapan agar dapat membawa sebuah 

perubahan bagi industri perfilman Indonesia yang kerap beberapa karya nya 

masih meniru atau plagiat terhadap karya dari negara lain. 

  

																																																								
28 Tamotsu Hozumi, Buku Panduan Hak Cipta Asia, Masri Maris (Jakarta : Ikatan Penerbit 
Indonesia, 2006), hal 31 
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1.2.Rumusan Masalah 

1. Bagaimana praktik perlindungan hukum pemilik hak cipta terhadap kasus 

plagiarisme di Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 

tentang Hak Cipta? 

2. Bagaimana pelanggaran plagiat dalam alur cerita film diatur di Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta upaya hukum yang 

dapat ditempuh dalam menangani kasus plagiarisme? 

 

1.3.Tujuan Penelitian 

1. Untuk memberikan informasi kepada pembaca mengenai perlindungan 

hukum yang dimiliki oleh seorang pencipta atau pemilik hak cipta agar 

terhindar dari sebuah tindakan plagiarisme yang dapat terjadi sewaktu-

waktu terhadap karyanya, dimana hal tersebut tertuang di dalam Undang-

Undang Hak Cipta. 

2. Untuk memberikan pengetahuan mengenai sejauh mana hukum mengenai 

plagiarisme diatur di dalam hukum di Indonesia terutama yang tertuang di 

dalam Undang-Undang Hak Cipta serta upaya hukum yang dapat 

ditempuh oleh pemilik hak cipta untuk memperoleh haknya yang 

dilanggar oleh plagiator 

 

1.4.Manfaat Penelitian 

A. Manfaat Teoritis 

Penelitian kajian yuridis ini diharapkan bermanfaat untuk : 
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1. Memperluas pemikiran dan pendapat hukum terkait topik hak 

kekayaan intelektual, memberikan masukan pengetahuan mengenai 

kasus plagiarisme yang terjadi di Indonesia  

2. Menambah referensi sebagai bahan acuan bagi penelitian yang akan 

datang 

 

B. Manfaat Praktis 

Penelitian kajian yuridis ini diharapkan dapat bermanfaat dalam kehidupan 

praktis :  

1. Memberikan masukan kepada instansi pemerintahan mengenai kasus 

plagiarisme yang marak terjadi dilakukan oleh anak bangsa Indonesia 

2. Memberikan informasi kepada masyarakat betapa pentingnya untuk 

memiliki pengetahuan mengenai hak kekayaan intelektual dan 

khususnya mengenai kasus plagiarisme yang marah terjadi di lakukan 

di Indonesia. 

 

1.5. Sistematika Penelitian 

Penyajian dan pembahasan suatu penelitian harus memperoleh keteraturan, 

agar tercipta suatu karya ilmiah yang baik. Oleh sebab itu, penulis membagi 

pembahasan mengenai permasalahan ini dalam bab-bab yang saling 

berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya. Adapun sistematikanya 

sebagai berikut : 

• BAB I : PENDAHULUAN 



	

	 17	

Pada bab ini menggambarkan secara garis besar mengenai hal-hal yang 

berkaitan dengan materi makalah. Layaknya seperti latar belakang, 

perumusan masalah, tujuan, dan manfaat dari penulisan. 

• BAB II : KERANGKA TEORI 

Dalam bab ini, penulis menguraikan mengenai definisi yang bersangkutan 

dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini. Dapat ditemukan 

beberapa definisi yang terkait topik penulisan skripsi seperti definisi hak 

cipta, plagiat, hak ekonomi, pengaturan mengenai plagiarisme, dll. Serta 

aturan hukum yang berlaku dalam kasus yang diangkat sebagai topik 

penulisan skripsi. 

• BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan mengenai prosedur dan sumber-sumber yang 

digunakan oleh penulis dalam perolehan data dalam penelitian. Serta 

menjelaskan mengenai jenis penelitian yang digunakan oleh penulis untuk 

memaparkan suatu permasalahan yang ada di dalam masyarakat.  

• BAB IV : PENELITIAN DAN ANALISIS 

Di dalam bab IV, penulis memaparkan mengenai hasil penelitian dan 

analisis terhadapnya. Hal ini membahas mengenai perlindungan hukum, 

upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak serta bentuk 

pelanggarannya menurut Undang-Undang Hak Cipta.  
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• BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi data kesimpulan dari penulisan serta saran yang dapat 

diberikan oleh penulis terkait permasalahan yang terjadi dan dijadikan 

topik penulisan ini. 

  




