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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

  Secara normatif, Hak Cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu 

pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung 

pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana 

diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
1
.   

  Dari segi etimologi, Hak Cipta terdiri berasal dari dua kata yaitu “hak” dan 

“cipta”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak mempunyai arti suatu 

kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas untuk 

digunakan atau tidak. Sedangkan kata cipta adalah kemampuan pikiran untuk 

mengadakan sesuatu yang baru, angan-angan yang kreatif
2
. Menurut OK. Saidin, 

HAKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda 

yang bersumber dari hasil kerja otak, kerja rasio dan hasil dari rasio yang menalar
3
. 

  Ruang lingkup perlindungan Hak Cipta yang merupakan obyek yang 

dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 mencakup semua 

ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Terhadap obyek ciptaan 

                                                        
1
  UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Konsiderans menimbang bahwa.  

2
 KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. http://kbbi.web.id 

3
 H.OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), (Jakarta : PT 

RajaGrafindo Persada, 2007), hlm 9.  
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tersebut Undang-Undang Hak Cipta mengenal tiga ketentuan tentang masa 

berlakunya perlindungan Hak Cipta, yaitu berlangsung selama hidup dan 70 tahun 

setelah pencipta meninggal dunia
4
. 

  Indonesia sebagai negara berkembang juga ikut serta dalam perlindungan 

terhadap HAKI khususnya dalam Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan 

Dunia dengan Indonesia meratifikasi Convention Establishing The WTO dengan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan 

Organisasi Perdanganan Dunia atau Agreement Establishing The World Trade 

Organization (WTO).
5
 Dalam pengesahan persetujuan tersebut, dinyatakan dalam 

salah satu bagian itu mengenai Aspek-aspek Dagang HAKI yang mengatur akan 

mengenai norma standar internasional untuk perlindungan di bidang HAKI yang 

lazim disebut sebagai Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights 

Agreement (TRIPs)
6
. 

  Pelaksanaan Persetujuan TRIPs, diawali dengan melakukan penyesuaian 

terhadap beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan HAKI, baik Hak 

Cipta, Paten, maupun Merek. Tahap berikutnya dilanjutkan dengan menyusun 

peraturan baru di bidang Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu/ 

Integrated Circuit, dan Desain Industri. Selain itu, disusun pula UU mengenai 

                                                        
4
  UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 58.   

5
 Sudarmanto, KI & HKI Serta Impelementasinya Bagi Indonesia: Pengantar Tentang Hak Kekayaan 

Intelektual, Tinjauan Aspek Edukatif dan Marketing, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2012), 

hlm. xxv.  
6
 Ibid, hlm xxvi. 
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Perlindungan Varietas Baru Tanaman
7
.  

  Dalam perjanjian TRIPs, ditegakkan bahwa Hak Cipta sebagai hak eksklusif 

bagi pencipta maupun pemegang hak cipta sebagai dasar perlindungan terhadap hasil 

karya ciptaannya. Hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi 

pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut 

tanpa seizin pemegangnya
8
. Sebab itu, hak cipta bersifat khusus karena hak tersebut 

hanya diberikan kepada pemilik atau pemegang hak yang bersangkutan untuk dalam 

waktu tertentu memperoleh perlindungan hukum guna mengumumkan, 

memperbanyak, mengedarkan dan lain-lain hasil karya ciptaannya atau memberi izin 

kepada orang lain untuk melaksanakannya
9
.   

  Dalam Hak Cipta, terdapat dua unsur yaitu unsur hak-hak ekonomi dan hak-

hak moral
10

. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan keuntungan ekonomi atas 

HAKI yang dapat dinilai dengan uang. Dalam memperoleh keuntungan secara 

ekonomi, seorang pencipta atau pemegang hak cipta dapat melakukan pengumuman 

atau perbanyakan terhadap hasil karya ciptaannya tersebut serta memberi izin kepada 

pihak lain untuk melakukan perbuatan tersebut
11

. Sementara itu, dalam hak moral, 

dibutuhkan sebuah pengakuan bahwa suatu ciptaan merupakan pengembangan 

                                                        
7
 Henry Soelistyo, Hak Kekayaan Intelektual Konsepsi, Opini dan Aktualisasi, (Buku Pertama, 2013), 

(Jakarta: Penaku, 2014) hlm. 8.  
8
 Gatot Supramono, Hak Cipta dan Aspek-aspek Huukumnya, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm 9.  

9
 Suyud Margono, Hukum Hak Cipta Indonesia: Teori dan Analisis  Harmonisasi Ketentuan World 

Trade Organization (WTO)-TRIPs Agreement, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010), hlm 51.  
10

 Ibid, hlm. 4.  
11

 Gatot Supramono, Op.cit., hlm 45.  
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kepribadian si pencipta dan bahwa keterkaitan antara pencipta dan ciptaannya harus 

dihargai
12

.  

  Pada umumnya, masyarakat memahami bahwa seni merupakan segala hal 

yang merujuk kepada keindahan. Dari segi sejarah, seni juga sudah menjadi salah 

satu bagian penting dalam kehidupan manusia dari zaman ke zaman. Esensi nilai-nilai 

seni pada dasarnya melekat dalam jiwa manusia dan tidak dapat dipisahkan 

keterikatannya secara naluriah. Dengan dasar keterikatan ini, maka seni menjadi 

suatu hal yang sangat menarik bagi sebagian orang, pribadi antar pribadi.  

 Perlu di catat bahwa kata seni sendiri berasal dari bahasa sansekerta sani yang 

berarti pemujaan, persembahan, dan pelayanan. Dalam bahasa Inggris, seni disebut 

art yang berasal dari bahasa Latin artem yang memiliki arti sama. Menurut Ki Hajar 

Dewantara, seni merupakan hasil dari keindahan yang dapat menggerakkan perasaan 

seseorang tentang keindahan bagi yang melihatnya
13

. Oleh karena itu, perbuatan 

manusia bisa mempengaruhi tumbuhnya perasaan yang indah pada orang lain.   

 Hak Cipta seni itu adalah berbagai karya seni yang memiliki pencipta. Disini, 

Hak Cipta seni dibagi menjadi dua yaitu karya seni potret dan hasil karya seni dari 

fiksasi. Kedua karya seni ini sering diunggah ke dalam akun pengguna media sosial.  

                                                        
12

 Rahmi Jened, Hukum Hak Cipta (Copyright’s Law), (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm 135. 
13

 Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa, Ki Hadjar Dewantara, Pemikiran, Konsepsi, Keteladanan, 

Sikap Merdeka. (Jilid 2, Kebudayaan, 2011), hlm 32.  



 

5 

Karya seni potret adalah karya fotografi dengan objek manusia
14

 dan 

merupakan salah satu bentuk seni yang terkenal di abad dua puluh satu. Banyak orang 

yang ingin mengekspresikan dirinya dengan cara menunjukkan karya seni potret. 

Setiap karya potret ataupun hasil karya dari fiksasi yang diambil atau dibuat pasti 

mempunyai arti tersendiri atau juga bisa menjadi sarana pelaku untuk menyampaikan 

pesan atau mengungkapkan pernyataan atau isi hatinya kepada orang lain. Karya seni 

dibuat tidak hanya untuk di pertunjukkan kepada orang banyak melainkan juga untuk 

personal satisfaction dalam membuat sebuah karya. Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, personal itu yang artinya bersifat pribadi atau perseorangan dan 

satisfaction berasal dari bahasa Inggris yang mempunyai arti kepuasan yang bersifat 

puas, kesenangan, kelegaan dan sebagainya
15

. Karya seni potret yang bagus pun tidak 

bisa didapatkan dengan gratis. Setiap karya potret yang dibuat, pasti memiliki pemilik 

yang berhak terhadap karya tersebut. 

Fiksasi juga merupakan proses mewujudkan ide atau gagasan ke dalam bentuk 

ciptaan yang berwujud. Dalam lingkup karya rekaman, fiksasi meliputi perekaman 

suara sehingga dapat didengar, dan perekaman gambar atau keduanya, yang dapat 

dilihat, didengar, digandakan atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun
16

. 

Contoh karya yang sudah difiksasikan yaitu karya seni yang berupa video, sound 

recording yang merekam suara musik. Dalam hal ini, perangkat recorder menjadi 

sarana untuk menciptakan karya seni. Dengan melakukan fiksasi, dapat diketahui 

                                                        
14

 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka 10.  
15

 KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. http://kbbi.web.id  
16

 Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka 13 
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bahwa pemilik dari karya seni adalah orang yang melakukan fiksasi. Dengan kata 

lain, hak cipta atas karya tersebut dimiliki pembuat karya seni yang melakukan 

fiksasi.  

Menurut kamus Merriam Webster
17

, media sosial adalah bentuk komunikasi 

elektronik seperti situs website untuk jejaring sosial dan microblogging yang 

memungkinkan untuk pengguna membuat komunitas daring untuk berbagi informasi, 

ide, pesan pribadi, dan konten lainnya seperti gambar dan video.  

Sejauh ini, Indonesia telah mengalami revolusi komunikasi dalam bentuk 

media sosial. Perkembangan yang demikian cepat telah memberikan wadah bagi 

pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mendukungnya dalam berkarya mulai dari 

promosi, pertunjukan, informasi hingga penjualan karya-karya mereka. Wadah yang 

merupakan bentuk perusahaan yang memberdayakan internet untuk membuat 

software seperti Snapchat, Facebook, Pinterest, Twitter, Tinder dan lain sebagainya.
18

 

Salah satu contoh aplikasi sosial media yang sangat terkenal sering digunakan oleh 

masyarakat Indonesia dan juga di negara-negara negeri lain adalah Instagram. 

Instagram yang merupakan produk dari perusahaan Burbn,inc., yang didirikan oleh 

Kevin Systrom dan Mike Krieger pada tahun 2010
19

. Awalnya, perusahaan ini adalah 

perusahaan yang hanya berfokus kepada pengembangan aplikasi untuk telepon 

                                                        
17

 https://www.merriam-webster.com (diakses tanggal 5 Juli 2017)  
18

 Luke Chitwood, Which Social Media Platform is best for your business?  (diakses tanggal 5 Juli 

2017), https://thenextweb.com/socialmedia/2014/03/05/social-media-platform-best-

business/#.tnw_EsoJplPi 
19

 Pendiri Instagram: Muda, Terberkati, dan Kaya Raya. (diakses tanggal 14 Juni 2017), 

https://tekno.tempo.co/read/news/2012/04/10/072396046/pendiri-instagram-muda-terberkati-dan-kaya-

raya 

https://www.merriam-webster.com/
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genggam Iphone. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, banyak peminat 

instagram sehingga akhirnya dikeluarkan versi android Instagram pada tahun 2012. 

Sampai saat ini Instagram terus berkembang dengan fitur terbaru dan menjadi salah 

satu situs yang sangat terkenal di dunia.
20

  

 Sebagai situs media sosial yang tidak pernah redup, yang menjadi rahasia 

kesuksesan Instagram adalah fiturnya yang terus bertambah dan sangat diminati 

karena memfasilitasi penggunanya untuk mengupdate gambar dan berkomunikasi 

dengan cara baru. Di samping itu, dengan keberadaan Instagram, setiap orang bisa 

mengunggah berbagai kegiatannya melalui foto yang diunggahnya ke situs tersebut.  

Instagram dikenal sebagai situs media sosial dan juga aplikasi untuk berbagi 

karya seni atau potret. Pengguna akan membuat karya seni tersebut, kemudian 

menerapkan filter digital yang tersedia dalam fitur Instagram, dan memasukkan foto 

tersebut ke dalam Instagram. Dengan demikian, setiap pengguna media sosial 

mempunyai hak atas akun yang dibuatnya. Pengguna yang mengunggah gambar, foto 

atau video, ke media sosial mempunyai hak milik terhadap karya yang di unggahnya. 

Hal ini dapat dimengerti karena Hak Cipta itu lahir ketika karya atau ciptaan itu ada. 

Namun dalam media sosial ada Terms and Agreement sebagai perjanjian lisensi untuk 

memakai akun media sosial. Pengguna yang mengunggah karya seni potret itu 

memiliki hak cipta atas karya tersebut. Akun pengguna yang terdapat dalam media 

sosial itu merupakan pemilik dari karya yang diunggah dalam media sosial. Apabila 

                                                        
20 SXSW 2012: Instagram’s Android app prototype makes appearance. (diakses tanggal 5 Juli 2017), 

https://www.washingtonpost.com/business/economy/sxsw-2012-instagrams-android-app-prototype-

makes-appearance/2012/03/12/gIQAXGam7R_story.html?utm_term=.4e9e01b8c0fe 



 

8 

karya seni potret, dan fiksasi diambil dari akun pengguna, maka harus mendapatkan 

izin dari pemilik akun pengguna tersebut. Seni potret dan fiksasi dapat diambil tanpa 

mendapatkan izin dari pemilik akun pengguna apabila hal tersebut digunakan untuk 

kepentingan keamanan, umum, dan atau keperluan proses peradilan pidana
21

.  

 Pengguna media sosial yang membuat dan mengunggah karya seni potret bisa 

juga disebut sebagai pencipta dari karya seni tersebut. Pencipta adalah seorang atau 

beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu 

ciptaan yang bersifat khas dan pribadi
22

. Pemegang Hak Cipta adalah pencipta 

sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari 

pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima 

hak tersebut secara sah
23

. 

 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga 

menegaskan bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data 

elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, gambar, peta, rancangan foto, 

electronic data intercharge (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, 

telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi, yang 

telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu 

memahaminya
24

.   

                                                        
21

 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, tentang Hak Cipta, Pasal 14 
22

 Ibid, Pasal 1 angka 2 
23

 Ibid, Pasal 1 angka 4 
24

 Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang  Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 angka 1.   
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  Dengan banyaknya pengguna di seluruh dunia, Instagram dapat dianggap 

sebagai salah satu database berbagai macam media, mulai dari karya seni potret 

hingga karya seni lainnya. Berbagai konten tersebut merupakan properti yang 

dilindungi oleh Undang-undang Hak Cipta.  

  Dalam Terms and Agreements yang diatur dalam perjanjian pengguna dengan 

situs aplikasi, Instagram mengatur beberapa hal yang terkait dengan konten yang 

diunggah oleh pengguna ke dalam server Instagram. Intinya, seperti yang telah 

disinggung sebelumnya, semua konten hak cipta yang diunggah oleh pengguna akun 

ke dalam Instagram itu dilisensikan kepada pihak media sosial. Selain itu, 

perpindahan hak cipta yang disetujui dengan adanya lisensi yang memberikan 

Instagram lisensi penuh atas hak cipta, baik lisensi maupun sub lisensi, juga 

ketentuan mengenai bebas royalti ditegakkan pada prinsip non eksklusif atas konten 

yang diunggah oleh pengguna Instagram. Lisensi yang diberikan oleh Terms 

Instagram itu berakhir apabila, pengguna menghapus konten yang sudah diunggah 

dalam Instagram atau menghapus akun keanggotaan pengguna dalam Instagram.  

Dalam perjanjian lisensi Instagram, dikenal adanya dua pihak yaitu pihak pengguna 

situs aplikasi media sosial dan pihak Instagram.  

 Instagram dicatat sebagai salah satu situs media sosial yang populer di Tanah 

Air karena pada tahun 2016, terdapat sekitar dua puluh dua juta pengguna aktif 
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Instagram dari Indonesia
25

. Namun dalam Terms and Agreements dan perjanjian 

lisensi yang diberikan oleh media sosial itu tidak hanya berlaku pada Instagram saja 

melainkan media sosial lainnya yang terus berkembang saat ini.   

Dengan banyaknya jumlah pengguna di tanah air, diantara media sosial 

lainnya, Instagram pun memiliki fenomena tersendiri. Sekarang ini, sulit ditemukan 

orang yang bisa bermain internet dan aplikasi yang tidak memiliki akun Instagram. 

Situs Aplikasi Instagram tersebut tidak susah untuk didapatkan, berbagai kalangan 

bisa mendapatkannya dengan mudah. Bisa dilakukan dengan mengunduh aplikasi 

tersebut atau juga melalui situs website yang tersedia (http://www.instagram.com).  

Dengan situs website yang ada juga, pengguna juga dapat mengunggah karya seni 

potret dan karya seni lain.  

 Beberapa pihak mempertanyakan kemungkinan dalam penyalahgunaan 

Instagram sebagai media untuk pengumpulan data untuk mencapai tujuan tertentu. 

Dalam hal ini, perlindungan hukum hak cipta merupakan salah satu kunci untuk 

mencegah penyalahgunaan lisensi terhadap media sosial tersebut.  

 Struktur perjanjian penggunaan media sosial itu dibentuk dalam kontrak 

transaksi elektronik yang berisi tentang persetujuan terhadap pemberian lisensi penuh 

kepada media sosial. Media sosial tersebut mengadaptasi bentuk perjanjian yang 

umum digunakan pada situs aplikasi mobile dan situs website program komputer, 

yaitu “click wrap agreement”. Click wrap agreement merupakan perjanjian daring 

                                                        
25

 Hani Nur Fajrina, Ada 22 Juta pengguna Aktif Instagram dari Indonesia.  (diakses tanggal 16 May 

2017), http://www.cnnindonesia.com/teknologi/20160623112758-185-140353/ada-22-juta-pengguna-

aktif-instagram-dari-indonesia/; internet  

http://www.instagram.com/
http://www.cnnindonesia.com/teknologi/20160623112758-185-140353/ada-22-juta-pengguna-aktif-instagram-dari-indonesia/
http://www.cnnindonesia.com/teknologi/20160623112758-185-140353/ada-22-juta-pengguna-aktif-instagram-dari-indonesia/
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yang memberikan lisensi software yang dikirim para pihak dalam perjanjian. Click 

wrap agreement yang terlihat dalam aplikasi media sosial, dibentuk oleh satu pihak 

yaitu pihak media sosial dan pihak lain yaitu pengguna yang menyatakan 

kesetujuannya dengan mengarahkan kursornya dan memilih tulisan “I agree”, atau 

dengan juga “I accept” dan sejenisnya. Perjanjian click wrap ini dianggap sebagai 

perkembangan dari bentuk perjanjian tradisional yang ditulis di atas kertas serta 

materai dan tanda tangan dari kedua belah pihak.  

 Untuk dapat menggunakan media sosial, pengguna harus memilih setuju 

kepada perjanjian yang diberikan oleh media sosial. Dengan menyetujui kesepakatan 

perjanjian yang diberikan oleh pihak Instagram, pengguna mendapatkan fasilitas 

seperti mengunggah konten pribadinya yaitu berupa karyanya. Dengan mengunggah 

karya seninya, data tersebut berisi konten dan informasi tersendiri akun pengguna 

media sosial dan oleh karena itu sebagian besar konten tersebut dilindungi oleh 

hukum hak atas kekayaan intelektual.  

Dengan hadirnya Instagram, banyak penggunanya yang sering mengunggah 

gambar atau karya seni mereka ke dalam Instagram untuk di bagikan kepada pengikut 

akunnya tersebut. Namun, melalui artikel
26

 berita ini, ditulis bahwa Richard Prince, 

seorang fotografer mengambil beberapa foto dari akun Instagram yang bukan 

miliknya, kemudian captured dan diperbesar di sebuah kanvas untuk di siarkan pada 

acara Frieze Art Fair di New York untuk di jual di pameran miliknya seperti seolah 

                                                        
26

 Jose Pagliery, How an artist can steal and sell your Instagram photos; (diakses tanggal 17 May, 

2017) http://money.cnn.com/2015/05/28/technology/do-i-own-my-instagram-photos/; internet 

http://money.cnn.com/2015/05/28/technology/do-i-own-my-instagram-photos/
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dia yang mengambil dan memiliki foto tersebut menentang Undang-undang 

Informasi dan Transaksi Elektronik.  

Dinyatakan dalam UU ITE bahwa informasi elektronik dan/ atau dokumen 

elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya 

intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual 

berdasarkan peraturan perundang-undangan
27

. Kecuali ditentukan lain oleh peraturan 

perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang 

menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang 

bersangkutan dan setiap orang yang dilanggar haknya seperti yang tertulis diatas, 

dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-

undang ini
28

 yang selanjutnya diatur dalam undang-undang mengenai perlindungan 

Hak atas kekayaan intelektual.  

 Pengertian HKI sendiri, dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang 

timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia
29

. HKI dikategorikan 

sebagai hak atas kekayaan mengingat Hak atas kekayaan intelektual pada akhirnya 

akan menghasilkan karya karya intelektual berupa pengetahuan, seni, sastra, 

teknologi, dimana dalam mewujudkannya membutuhkan banyak pengorbanan, baik 

waktu, tenaga , biaya dan pikiran
30

. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya 

                                                        
27

 Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Pasal 23. 
28

  Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik, Pasal 26.  
29

 Budi Agus Riswandi & M. Syamsudin, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum,   (Jakarta: 

PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm 31.  
30

 Loc.cit 
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intelektual memiliki nilai
31

.  Karena hal tersebut, sudah sepantasnya sebuah karya 

intelektual dihargai seperti sebuah barang yang berharga yang dimiliki oleh 

pemiliknya. Dengan latar belakang itu, penulis merasa perlu melakukan penelitian, 

yang dibuat dalam bentuk skripsi dengan judul, 

“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA ATAS 

KONTEN MEDIA SOSIAL MENURUT PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN INDONESIA.”  

 

1.2  Rumusan Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah yang 

akan dibahas dalam penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi 

pemegang Hak Cipta konten media sosial menurut peraturan 

perundang-undangan di Indonesia? 

2. Bagaimana implementasi pengaturan perlindungan Hak Cipta 

konten media sosial menurut peraturan perundang-undangan di 

Indonesia? 

 

1.3  Tujuan Penelitian  

 Tujuan dari penelitian ini terutama untuk menjawab permasalahan 

sebagaimana diuraikan dalam rumusan masalah sebagai bentuk: 

                                                        
31

 Ibid, hlm 32 
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1. Untuk mengetahui pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi pemegang 

Hak Cipta konten media sosial menurut peraturan perundang-undangan di 

Indonesia 

2. Untuk mengetahui implementasi pengaturan perlindungan Hak Cipta konten 

media sosial menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Manfaat Penelitian meliputi manfaat praktis dan teoritis yaitu: 

1.4.1 Manfaat dari segi teoritis keilmuan  

Manfaat penelitian yang dilihat dari segi keilmuan adalah untuk memperluas 

ilmu pengetahuan, yakni ilmu hukum khususnya dalam bidang Hukum 

Kekayaan Intelektual, terutama dalam teori dan konsep perlindungan Hak 

Cipta di Indonesia.   

 

1.4.2 Manfaat dari segi Praktis  

1.4.2.1  Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi 

bagi lembaga yang berwenang serta para pihak yang 

bersangkutan dengan Hak Cipta dan membantu untuk dapat 

menyusun pengaturan lebih dalam perlindungan Hak Cipta di 

Inonesia 
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1.4.2.2  Sebagai tambahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang 

berhubungan dengan norma-norma dalam implementasi 

Hukum Kekayaan Intelektual.   

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penulisan karya ilmiah ini dibagi menjadi 5 bab yaitu:  

 

BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang penelitian yang memberi 

gambaran singkat tentang persoalan hukum yang melingkupi topik permasalahan 

yang diangkat dan rumusan permasalahan yang ditulis dalam skripsi,  tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.  

 

      BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini, Penulis akan menguraikan landasan teori bagi perjanjian penggunaan 

aplikasi sosial media yang mengatur tentang properti Hak Cipta dan 

penggunanya. Teori-teori yang relevan dalam lingkup hukum Hak Cipta dan 

kepemilikan ciptaan. Selain itu, akan diuraikan tentang ciptaan sebagai benda 

bergerak, kapan lahirnya hak, bagaimana lahirnya hak, siapa pemegang hak. 

Kesemuanya itu tergantung pada kondisi dari proses penciptaan hak cipta 

tersebut, dan aturan pengalihannya. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam Bab ini, penulis akan menguraikan tentang prosedur atau cara penulis 

menelusuri pencarian atas permasalahan dalam skripsi ini. Penulis akan 

menguraikan tentang jenis penelitian dengan menggunakan metode penelitian 

yang digunakan untuk membahas rumusan permasalahan.  

 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

Dalam bab ini, penulis akan membahas sekalipun menganalisis permasalahan 

penelitian beserta pemecahannya yang dilandaskan pada teori-teori hukum, 

prinsip-prinsip hukum dan peraturan perundang-undangan. 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bab terakhir dalam skripsi. Dalam bab ini, penulis akan 

menulis tentang kesimpulan dan saran dari pokok permasalahan dalam penelitian 

ini.  

 

 

 


