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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Internet  

2.1.1 Pengertian Internet 

Internet merupakan singkatan dari Interconnection Networking. 

Internet berasal dari bahasa latin “inter” yang berarti antara. Secara kata 

perkata INTERNET berarti jaringan antara atau penghubung, sehingga 

kesimpulan dari defenisi internet ialah merupakan hubungan antara berbagai 

jenis komputer dan jaringan di dunia yang berbeda sistem operasi maupun 

aplikasinya dimana hubungan tersebut memanfaatkan kemajuan komunikasi 

(telepon dan satelit) yang menggunakan protokol standar dalam berkomunikasi 

yaitu protokol TCP/IP (Transmission Control/Internet Protocol).1 

Pendapat ini mengartikan bahwa internet merupakan media komunikasi 

dan informasi modern yang dapat dimanfaatkan secara global oleh pengguna 

diseluruh dunia dalam interkoneksi antar jaringan komputer yang terbentuk 

melalui sarana berupa penyedia akses (provider) internet, sehingga internet 

sebagai media informasi dapat menjadi sarana yang efektif dan efisien untuk 

melakukan pertukaran dan penyebaran informasi tanpa terhalang oleh jarak, 

perbedaan waktu dan juga faktor geografis bagi seseorang yang ingin 

mengakses informasi. 

                                                           
1Supriyanto, Aji. (2008). Pengantar Teknologi Informasi.Makasar : Salemba. Empat.hlm:1  
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Model koneksi internet itu sendiri dapat dilakukan pada komputer 

pribadi maupun jaringan LAN/WAN. Defenisi LAN/WAN menurut Nugroho, 

(2008:44) antara lain:2LAN (Local Area Network) suatu jaringan yang 

terbentuk dengan menghubungkan beberapa komputer yang berdekatan yang 

berada pada suatu ruang atau gedung yang terkoneksi ke internet gateway. 

WAN (Wide Area Network) adalah format jaringan dimana suatu komputer 

dihubungkan dengan yang lainnya melalui sambungan telepon.Data dikirim 

dan diterima oleh atau dari suatu komputer ke komputer lainnya lewat 

sambungan telepon.Konektor komputer dengan telepon adalah menggunakan 

modem (Modulator, Demodulator). 

Internet merupakan perpustakaan multimedia yang sangat lengkap, 

bahkan internet dipandang sebagai dunia dalam bentuk lain (maya), dikatakan 

demikian karena hampir seluruh informasi bidang ilmu pengetahuan 

disuguhkan internet, seperti bisnis, hiburan, lembaga pemerintahan maupun 

swasta dari seluruh Negara yang ada di dunia. 

2.1.2 Sejarah Perkembangan Internet 

Sejarah internet bermula pada tahun 1969 ketika dibangun riset 

APRAnet yang dipelopori oleh DARPA (Defense Advance Research Projects 

Egency). Riset ini dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika 

Serikat yang bekerja sama dengan empat universitas, yaitu UCLA, Stanford 

Research Institued, UCSB dan University of Utah yang komputer servernya 

                                                           
2Bunafit Nugroho. (2008), Aplikasi Pemrograman Web Dinamis Dengan PHP dan. MySQL, Gava 

Media, Yogyakarta. Hlm:44  
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berada di UCLA. Tujuan pertama riset ini difokuskan pada keperluan militer 

Amerika Serikat.Dan pada tahun 1970, sudah lebih dari 10 komputer yang 

bergabung dan membentuk jaringan.Di tahun 1972, Roy Tomlinson 

menyempurnakan program e-mail yang diciptakan untuk APRAnet. Pada 

tahun yang sama, icon @ juga diperkenalkan sebagai lambang penting yang 

menunjukkan “at” atau “pada”. Tahun 1973 APRAnet mulai berkembang 

diluar AS dan komputer University College di London adalah merupakan 

komputer pertama yang bergabung pada jaringan APRAnet. Di tahun yang 

sama dua orang ahli komputer Vinton Cerf dan Bob Khan mempresentasikan 

ide mereka tentang internet di University Sussex. 

Setahun setelah peristiwa keberhasilan Ratu Inggris mengirimkan e-

mail, maka lebih dari 100 komputer bergabung di APRAnet membentuk 

sebuah jaringan atau network. Tahun 1979, Tom Triscott, Jim Ellis, dan Steve 

Bellovin menciptakan newsgroup pertama dengan nama USEnet. Kemudian 

tahun 1981, France Telecom berhasil menciptakan telepon televisi pertama, 

dimana orang bisa saling menelepon sambil berhubungan dengan video 

link.Seiring perkembangannya, tahun 1982 DCA (Defense Communication 

Agency) bekerja sama dengan DARPA berhasil menciptakan TCP 

(Transmission Control Protocol) dan IP (Internet Protocol) untuk digunakan 

sebagai protokol utama pada ARPAnet. Kemudian pada tahun 1984 

diperkenalkan sistem nama domain untuk menyeragamkan alamat jaringan 

komputer. Dan perkembangan jaringan komputer bertambah menjadi 10.000 

lebih.Tahun 1988, Jarko Oikarinen yang berasal dari Finlandia 
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memperkenalkan IRC (Internet Relay Chat).Setahun kemudian tepatnya tahun 

1987 tak kurang dari 100.000 komputer bergabung dan membentuk 

jaringan.Program editor dan browser diperkenalkan oleh Tim Bernes Lee pada 

tahun 1990 program ini disebut dengan www atau world wide web. Pada tahun 

1992 muncullah istilah– istilah lainnya seperti surfing the internet, virtual 

shopping atau e-retail dan kemudian ditahun yang sama didirikan juga yahoo 

dan Netscape Navigator.3 

Perkembangan teknologi Internetwork yang dimulai dari sejarah 

pendiriannya dan perkembangannya hingga saat ini benar–benar dapat 

dirasakan sangat bermanfaat dalam setiap aspek kehidupan. Sutedjo 

memaparkan sejarah masuknya internet di Indonesia, yaitu:4 

Di Indonesia, jaringan internet mulai dikembangkan pada tahun 1983 

di Universitas Indonesia, berupa UInet oleh Dr.Joseph F.P Luhukay 

yang ketika itu baru saja menamatkan program dokter filosofi ilmu 

komputer di Amerika Serikat. Jaringan itu dibangun selama empat 

tahun. Pada tahun yang sama, Luhukay juga mulai mengembangkan 

University Network (UNInet) dilingkungan Departemen Pendidikan 

Dan Kebudayaan yang merupakan jaringan komputer dengan 

jangkauan yang lebih luas yang meliputi Universitas Indonesia, Institut 

Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Gajah Mada, 

Institut Teknologi Surabaya, Universitas Hasanuddin dan Ditjen. 

 

Jaringan internet telah menjadi pelopor terjadinya revolusi 

teknologi.Internet semakin diminati oleh banyak kalangan baik perorangan 

maupun instansi–instansi pemerintah ataupun swasta, termasuk diantaranya 

                                                           
3 Lock A and Phill Harris, 1996, Political Marketing–Vive La Difference, European Journal of 

Marketing. Hlm:1-2 
4Budi Sutedjo Dharma Oetomo. 2002. e-Education. Konsep, Teknologi dan.Aplikasi Internet 

Pendidikan. Yogyakarta: Penerbit ANDI.hlm:52 
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perpustakaan. Menurut Prasetyo, hal–hal yang menyebabkan internet menjadi 

solusi praktis, sehingga diminati banyak kalangan, antara lain:5 

1. Audien Global  

Informasi yang dipublikasikan dalam internet, dengan segera tersedia ke 

seluruh pengguna audien secara global.Hal inilah yang membuat internet 

(www) menjadi media yang sangat efektif dari segi pembiayaan untuk 

mempublikasikan informasi, kurang lebih mencapai hingga 190 negara di 

seluruh penjuru dunia. 

2. Operasi Non–Stop  

Internet beroperasi non–stop selama 24 jam sehari, hal ini menjadikannya 

sebagai mesin bisnis yang sangat efisien sekali, sehingga anda tidak perlu 

lagi menunggu hingga sumber–sumber tersedia untuk menyelenggarakan 

bisnis anda, karena setiap saat anda dapat menggunakannya.  

3. Murah  

Internet relatif lebih murah dibandingkan media lainnya hanya dengan biaya 

beberapa ratus ribu saja, anda dapat menampilkan informasi ke seluruh 

pengguna internet di dunia.Jelas sekali kalau internet merupakan media 

yang praktis dengan biaya yang terjangkau (murah). 

4. Penyebaran Informasi  

                                                           
5Dwi Prasetyo. Didik. 2003. Tip dan Trik Kolaborasi PHP dan MySQL. PT. Elex. Media 

Komputindo. Jakarta.hlm:5 
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Ketika informasi ditampilkan kedalam web, saat itu juga siap dinikmati oleh 

jutaan pengguna yang lain. Misalnya dengan media www, dimana hal ini 

sangat sulit dilakukan pada dunia nyata. 

5. Alat Publikasi  

Tidak terlalu berlebihan jika internet merupakan suatu alat publikasi yang 

cukup andal.Sebagaimana diketahui, saat ini banyak sekali aplikasi berbasis 

internet yang telah dikomersialkan dan mudah sekali didapatkan. 

Jaringan inetrnet sangat memberikan keuntungan yang bergam dimana 

dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk membantu kegiatan berbagai aspek 

kehidupan. Keuntungan lain yang diberikan jaringan internet, sehingga 

membuat internet diminati yaitu internet dapat digunakan sebagai media 

konfrensi dimana sejumlah orang dapat melakukan diskusi tanpa harus bertatap 

muka secara langsung satu dengan lainnya. 

2.1.3 Fasilitas di Internet dan istilah di internet 

Internet memberikan banyak kemudahan dalam pemanfaatan setiap 

fasilitas yang disuguhkan untuk di akses pengguna. Fasilitas yang terdapat di 

internet cukup banyak jenis dan kegunaannya sehingga dapat memberikan 

dukungan bagi kegiatan akademik, kalangan media massa, praktisi bisnis, 

keperluan pemerintahan, dan para peneliti. Fasilitas tersebut seperti Telnet, 

Gopher, Wais, E-mail, Mailing list (milis), Newsgroup, File Transfer Protocol 

(FTP), Internet Relay Chat, USEnet, Bulletin Board Service (BBS), Internet 

Telephony, Internet Fax, Layanan Multimedia (WWW). 
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Di antara fasilitas yang ada di internet tersebut ada lima aplikasi standar 

internet yang dapat dipergunakan untuk keperluan pendidikan, yaitu: 

 

 

1). World Wide Web (WWW) 

Pengertian World Wide Web (WWW) menurut World Wide Web 

Consortium (W3C) adalah “keseluruhan dari informasi yang dapat di akses 

dijaringan, perwujudan dari ilmu pengetahuan manusia”.6 Pendapat lainnya 

mengatakan “WWW yaitu:7 

Merupakan kumpulan koleksi besar tentang berbagai macam 

dokumentasi yang tersimpan dalam berbagai server diseluruh dunia, 

dan dokumentasi tersebut dikembangkan dalam format Hypertext 

Markup Language (HTML) memungkinkan terjadinya koneksi (link) 

dokumen yang lainnya atau dari dokumen yang satu dengan bagian 

dokumen yang lainnya, baik dalam bentuk teks, visual, dan lainnya– 

lain. 

 

Dari kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa WWW bersifat 

multimedia karena merupakan kombinasi dari teks, foto, grafika, audio, 

animasi, dan video, informasi yang disuguhkan berupa perwujudan ilmu 

pengetahuan manusia.WWW atau World Wide Web juga merupakan 

layanan internet yang dapat menampilkan berbagai halaman informasi 

dengan protokol HTTP (Hypertext Transfer Protocol). 

2). FTP (File Transfer Protocol) 

                                                           
6 Lenny. 2004. Implementasi Transparancy dalam Web Serta Masalah Dan Solusinya, Yogyakarta 
: Universitas Kristen Duta Wacana, hlm:5 
7Hardjito. 2002. Internet Untuk Pembelajaran, 05 Maret 2016 
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Fasilitas ini juga adalah salah satu yang dapat digunakan untuk 

mendukung kegiatan akademik. FTP memberikan kemudahan fasilitas 

dapat dilihat pada defenisi yang diutarakan oleh Hardjito:8 

FTP adalah Fasiilitas internet yang memberikan kemudahan pada 

pengguna untuk mencari dan mengambil arsip file (download) di 

suatu server yang terhubung ke internet pada alamat tertentu yang 

menyediakan berbagai arsip atau file, yang memang di izinkan untuk 

diambil oleh pengguna lain yang membutuhkannya. File ini dapat 

berupa hasil penelitian, artikel–artikel jurnal. Disamping itu FTP juga 

dipergunakan untuk meng upload file materi situs (homepage) 

sehingga dapat diakses oleh pengguna dari seluruh pelosok dunia. 

 

Dapat disimpulkan bahwa FTP merupakan layanan internet yang 

menyediakan fasilitas untuk menyalin, mengirim, dan menerima file antar 

host atau disebut juga dengan client-server. 

3). E-Mail 

E-mail merupakan fasilitas yang memungkinkan dua orang atau lebih 

melakukan komunikasi yang bersifat tidak sinkron (Asynchoronous 

Communication Mode) atau tidak bersifat real time.9 Untuk mengirim dan 

menerima pesan atau file melalui internet hanya memerlukan waktu yang 

sangat singkat dan biaya yang sangat murah terutama bila dibandingkan 

dengan fasilitas lain seperti telepon atau faximili. Dalam proses mengirim 

e-mail, umumnya menggunakan protokol SMTP (Simple Mail Transport 

Protocol) sedangkan untuk menerima menggunakan POP (Post Office 

Protocol) atau IMAP (Internet Messege Access Protocol).10 

                                                           
8Ibid 
9Ibid 
10Dwi Prasetyo. Didik. 2003. Tip dan Trik Kolaborasi PHP dan MySQL. PT. Elex. Media 

Komputindo. Jakarta.hlm:4 
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Agar dapat memanfaatkan fasilitas e-mail, maka seseorang harus 

terlebih dahulu mempunyai alamat e-mail (e-mail address) dari salah satu 

host atau profider internet. Alamat e-mail biasanya memiliki format 

username@host.domain atau sebagai contoh Windiey@yahoo.com 

Keuntungan yang diperoleh dari fasilitas e-mail adalah mudah digunakan 

dan pemakai dapat saling berhubungan tanpa mengenal ruang dan waktu. 

4). Mailing List 

Miling List adalah kelompok diskusi. Fasilitas ini dibangun 

menggunakan teknik yang sama dengan proses penyebaran surat elektronik. 

Dengan miling list sekelompok orang dapat digabungkan untuk 

mendiskusikan sesuatu kegiatan yang bersifat kelompok atau group. 

Kelemahan dari miling list ini adalah apabila ada diskusi suatu topik yang 

hanya diikuti sebagian anggota yang berminat, maka seluruh anggota miling 

list yang lain tetap akan menerima surat tersebut pada kotak suratnya (mail 

box). 

5). News Group 

News Group adalah “Sarana konfrensi elektronik jarak jauh bagi para 

pemakai, seperti: alt. internet. Service, copy.Infosystems”.11 Pendapat 

lainnya diutarakan oleh Hardjito, yaitu:12 

News Group dalam internet adalah fasilitas untuk melakukan 

komunikasi antara dua orang atau lebih secara serempak dalam 

pengertian waktu yang sama (real time), dan dengan demikian berarti 

komunikasi yang dilakukan adalah komunikasi yang sinkron 

(Synchoronous Communication Mode). Pertemuan ini lazim disebut 

                                                           
11Budi Sutedjo Dharma Oetomo. 2002. e-Education. Konsep, Teknologi dan.Aplikasi Internet 
Pendidikan. Yogyakarta: Penerbit ANDI.hlm:110 
12Hardjito. 2002. Internet Untuk Pembelajaran, 05 Maret 2016 
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sebagai konferensi dan fasilitas yang digunakan bisa sepenuhnya 

multimedia (audio-visual) dengan menggunakan fasilitas video 

conferencing, ataupun text saja atau text dan audio dengan 

menggunakan fasilitas chat (IRC/Internet Relay chat). 

 

Dari kedua pendapat di atas dapat dikatakan bahwa News Group 

merupakan sarana konfrensi elektronik jarak jauh yang dapat digunakan 

untuk keperluan akademik proses pengajaran, dan untuk kegiatan lainnya. 

 

Dalam dunia internet saat ini ita sudah sangat akrab dengan yang 

namanya browsing. Jika kita perhatikan setiap kita membuka website selalu 

di lengkapi dengan ektensi ektensi domain,misalnya kita akan membuka 

google, maka yang kita ketikkan pada jendela browser adalah 

“www.google.com” atau “google.com” . Selain kata .com dibelakang nama 

domain masih terdapat banyak lagi jenis jenis ektensi yang digunakan 

seperti .com , .net , .org , .co.id ,dan lainnya. Berikut penjelasan serta arti 

dari nama domain tersebut. 

 

COM  
Singkatan dari Commercial (komersial, bisnis). Awalnya, nama domain dot com 

diperuntukkan untuk nama-nama komersial atau lembaga bisnis, seperti 

singkatannya: commercial, seperti nama perusahaan, nama produk, hingga nama-

nama merek. 

 

Namun, nama domain ini dapat digunakan untuk keperluan apa saja, misalnya 

untuk nama seseorang, produk, lembaga, dan sebagainya. Tidak ada larangan 

dan batasan untuk dapat menggunakan domain ini karena dapat didaftarkan tanpa 

persyaratan khusus. 

 

NET 
Singkatan dari Network atau Networking, yang artinya jaringan. Nama domain 

ini diperuntukkan untuk nama-nama yang berhubungan dengan jaringan, 

perusahaan-perusahaan komputer, IT, layanan-layanan internet dan sejenisnya.  
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Namun, pada umumnya nama domain ini juga dapat digunakan untuk apa saja, 

seperti halnya dot com, karena dapat didaftarkan tanpa dengan pesyaratan khusus. 

Biasanya, jika dot com sudah diambil orang, maka ada pilihan mengambil yang 

dot net-nya. 

 

ORG 

Singkatan dari Organization (organisasi). Nama domain ini sangat pas bila 

digunakan untuk website organisasi, lembaga, atau perkumpulan. Tidak ada 

pesyaratan khusus untuk mendapatkan domain dot org karena sama dengan dot 

com dan dot net.  

 

Meski boleh dipakai untuk website apa saja, termasuk website pribadi, namun 

umumnya dot org digunakan untuk website lembaga. Jarang sekali ada website 

pribadi menggunakan nama domain dot org. 

 

BIZ 
Singkatan dari Business (bisnis, usaha). Meski boleh dipakai untuk website apa 

saja, tapi nama domain ini lebih cocok untuk hal-hal yang berhubungan dengan 

bisnis atau lembaga usaha, termasuk toko online. Nama domain ini juga bisa 

dijadikan salah satu alternatif bila nama domain .COM atau .NET atau nama 

domain lainnya sudah dimiliki orang lain. 

 

INFO 

Singkaran dari Information. Bisa dipakai untuk website apa saja, termasuk blog 

pribadi. Namun, nama domain dot info ini lebih cocok untuk sesuatu yan sifatnya 

informasi. Misalnya, kesehatan.info, lalulintas.info, dan sebagainya. Tidak ada 

persyaratan khusus untuk membeli domain dot info. 

 

CO.ID 
Singkatan dari Company Indonesia, perusahaan Indonesia. Dari namanya saja 

sudah jelas, domain yang dibacanya "dot ko dot aidi" ini diperuntukkan bagi 

website perusahaan, juga nama produk, maupun merek yang memiliki identitas 

Indonesia.  

 

Ada syarat khusus untuk menggunakan nama domain co.id, yaitu fotokopi KTP 

penaggung jawab, SIUP/TDP, NPWP, dan Akta Notaris.  

 

OR.ID 

Singkatan dari Organization Indonesia, organisasi Indonesia. Sudah jelas, nama 

domain ini untuk nama organisasi di Indonesia, seperti ormas, parpol, LSM. Ada 

syarat khusus untuk bisa menggunakan domain or.id, yaitu foto kopi KTP 

penganggung jawab, Akta Notaris, dan SK Internal Organisasi.  

 

AC.ID 

Singkatan dari Academy Indonesia, akademi Indonesia. Nama domain ini untuk 

website lembaga pendidikan (akademi), khususnya perguruan tinggi, sekolah 
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tinggi, atau universitas. Ada syarat khusus untuk menggunakannya, yaitu foto 

kopi KTP penanggung jawab, SK Depdiknas Pendirian Lembaga dan SK 

Pengangkatan Rektor/Pimpinan.  

 

SCH.ID 
Singkatan dari School Indonesia, sekolah Indonesia. Nama domain khusus untuk 

sekolah SD hingga SMA/SLTA. Syaratnya: foto kopi KTP penanggung jawab dan 

Surat Permohonan dari Kepala Sekolah. 

 

 

 

GO.ID 

Singkatan dari Government Indonesia, pemerintah Indonesia. Nama domain 

khusus untuk instansi atau lembaga pemerintahan, termasuk kementeria, 

pemerintah provinsi, pemeirntah kota, dan lembaga-lembaga negara lainnya. 

Syarat khusus: foto kopi KTP penanggung jawab, Surat permohonan di tanda 

tangani 

oleh Sekjen/Sekmen/Sekut untuk Pemerintah Pusat. 

2.1.4 Sumber Informasi pada Internet 

Sumber informasi merupakan suatu sarana penyimpanan 

informasi.Dalam kehidupan sehari–hari, informasi dapat kita temukan dimana 

saja, dirumah, tempat ibadah, sekolah, perpustakaan, internet dan lain 

sebagainya.Setiap saat dapat tercipta informasi baru yang merupakan masukan 

dari berbagai sumber seperti hasil penelitian, ide, pengalaman dan lainlain, 

selanjutnya temuan-temuan informasi tersebut memerlukan wadah untuk 

penyimpanan.Media internet menyediakan banyak tempat untuk penyimpanan 

dan penyebarluasan temuan informasi. Internet sebagai sumber informasi 

memiliki banyak alat bantu yang disebut dengan aplikasi dalam 

menyebarluaskan informasi yang tersimpan dalam data basenya. Adapun alat 

bantu yang dimaksudkan berupa aplikasi yang disebut dengan Search Engine, 

Engine, Web Log, News Group, Massege Board, Website, dan lain-lain. Dengan 

alat-alat bantu tersebut diharapkan pengguna dapat menemukan informasi yang 
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dibutuhkan, misalnya seperti informasi hiburan, pendidikan, berita, journal, 

informasi bisnis dan lain sebagainya sesuai kebutuhan pengguna informasi. 

Search Engine atau disebut juga dengan mesin pencari, alat bantu ini 

merupakan sumber informasi utama pada internet karena dapat membantu 

penelusuran dengan hasil penelusuran maksimal. Dan dapat menemukan 

informasi dalam bentuk artikel, file, dokumen elektronik dan juga data base. 

Search engine dapat melakukan penelusuran informasi dalam berbagai topik 

pencarian dan menampilkan hasil temuan dengan kecepatan yang tinggi. Pada 

internet terdapat banyak sekali search engine yang dapat dijadikan pilihan untuk 

mencari informasi yang dibutuhkan, misalnya ada Google, Yahoo, MSN,Alta 

Vista, Wikipedia, Deja News, Excite, dan masih banyak lagi yang lainnya. 

Banyak situs web yang menawarkan berlangganan majalah yang 

ditunjukkan melalui catalog online dan informasi ini dapat diperoleh melalui 

engine sebagai alat bantunya. Selain engine, web log juga merupakan sumber 

informasi yang dapat membantu pencari informasi dalam menemukan informasi 

yang dibutuhkan. Web Log merupakan informasi yang dibuat oleh personal yang 

cenderung dibuat untuk dibaca oleh orang lain, atau dengan kata lain web log 

juga dijadikan pilihan berbagai orang untuk memberikan informasi atau 

membagi informasi kepada orang lain. 

News Group dan Massage Board juga merupakan alat bantu yang 

digunakan sebagai media sharing informasi, diskusi dan bertukar ilmu 

pengetahuan, namun kegiatan ini biasanya dilakukan dalam komunitas yang 

sama atau seprofesi, sehingga akan dapat lebih mudah menemukan informasi 
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secara cepat.Di internet terdapat beragam jenis informasi, ada yang bersifat 

ilmiah dan non ilmiah dengan tujuan seluruh aspek kegiatan kehidupan.Dan 

disajikan dengan beragam, ada dengan visual, audiovisual dan multimedia. 

2.2 Hak Kekayaan Intelektual 

2.2.4 Sejarah Singkat Hak Kekayaan Intelektual 

Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia masih relatif baru, 

dibandingkan dengan hak-hak kebendaan lainnya.Hak atas merek dagang, 

paten, desain dan model juga belum lama diakui. Sebelum Indonesia merdeka, 

peraturan di bidang HKI yang pernah diundangkan antara lain adalah: 

a. Oktrooiwet (Staatsblad 1911 No.136) yang mengatur tentang paten.  

b. Reglement Indutrieele Eigendom Kolonien 1912 (Staatsblad 1912 No. 545) 

yang mengatur tentang Merek, Paten, dan Desain Industri.  

c. Auterswet 1912 (Staatsblad 1912 No. 600) yang mengatur tentang Hak 

Cipta.  

d. Staatsblad 1913 No. 321 yang mengatur tentang berlakunya Konvensi Bern 

untuk Hindia Belanda.13 

Setelah Indonesia merdeka, atas dasar Pasal II Aturan Peralihan 

Undang-undang Dasar 1945 Jo Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 1945, setiap 

peraturan yang merupakan warisan kolonial Belanda masih tetap diberlakukan 

sebelum diganti dengan yang baru, begitu juga dengan peraturan yang 

mengatur tentang Hak Kekayaan Intelektual. Namun pada tahun 1958 

                                                           
13 Soedjono Dirdjosisworo, Hukum Perusahaan Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hak 

Cipta, Hak Paten, Hak Merek) (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm.1 
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Indonesia menarik diri dari konvensi Bern dengan alasan-alasan pada waktu 

itu adalah: 

a. Republik Indonesia sebagai suatu negara yang masih muda dan baru saja 

turut serta dalam pergaulan dengan luar negeri masih banyak membutuhkan 

hasil karya dari luar negeri untuk pembangunannya. Kiranya dapat dibuka 

pintu selebar-lebarnya untuk mengadakan berbagai terjemahan dari karya-

karya luar negeri. Adalah demi kepentingan dari pada perkembangan negara 

yang sedang membangun ini bahwa janganlah dipersukar kemungkinan 

untuk mengadakan terjemahan-terjemahan hasil karya luar negeri ini. 

Menurut kenyataannya pada waktu sekarang di Indonesia terdapat banyak 

pelanggaran-pelanggaran hak cipta yang disebabkan karena memang 

masyarakat membutuhkannya. Banyak bukubuku yang diterjemahkan dari 

buku-buku asing dan ini dipergunakan baik di sekolah-sekolah atau pada 

perguruan-perguruan tinggi dan juga oleh masyarakat umumnya. Jika turut 

serta dalam Konvensi Bern itu, maka para pemilik dari pada hak cipta dari 

luar negeri dapat melakukan berbagai tuntutan untuk melindungi hak 

mereka terhadap orang-orang yang melanggar di negara tersebut. 

b. Jika turut serta pada Konvensi Bern ini maka seorang warga negara 

Indonesia yang hendak melakukan terjemahan daripada hasil karya-karya 

asing harus lebih dahulu minta ijin daripada pihak pemilik hak cipta di luar 

negeri. Hal ini tidak mudah dilakukan dan acapkali terdapat berbagai 

rintangan finansial antara lain karena honorarium atas royalti yang diminta 

oleh pihak luar negeri kadangkadang sangat tinggi. Mungkin pula bahwa 
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ijin dari pemilik hak cipta luar negeri sama sekali tidak dapat diberikan 

karena tidak dapat ditemukan pencipta di luar negeri. 

c. Pembayaran royalty kepada pemilik hak cipta di luar negeri ini juga 

dirasakan sebagai suatu beban yang tidak ringan untuk alat-alat pembayaran 

luar negeri atau devisa Indonesia 

d. Dikemukakan pula bahwa jika diadakan perbandingan antara kepentingan 

perlindungan dari warga negara dengan hasil karya dari para pencipta luar 

negeri yang perlu perlindungan di Indonesia maka nampaknya yang 

belakangan ini jauh lebih besar. Karena menurut kenyataannya sudah 

nyatalah bahwa karya Indonesia yang membutuhkan perlindungan di luar 

negeri ini adalah jauh lebih sedikit daripada karya-karya asing yang 

diperlukan untuk kepentingan di dalam negeri Indonesia ini. 

e. Selain alasan-alasan tersebut di atas, juga dijadikan sebagai alasan tidak 

disetujuinya penyertaan dalam Konvensi Bern ini ialah bahwa Republik 

Indonesia belum mempunyai Undang-undang Hak Cipta Nasional sendiri.14 

Selanjutnya terdapat peraturan tentang Merek yang diatur berdasarkan 

Reglement Industrieele Eigendom Kolonien 1912 (S.1912 Nomor 

545).Peraturan Hak Milik Perindustrian ini mengikuti pengaturan Hak Milik 

Perindustrian yang berlaku di Belanda.Sesuai dengan asas konkordansi, 

                                                           
14 Pendapat Butir 1 s.d 4 sampai Indonesia masuk kembali dalam Konvensi Bern berdasarkan 

Keppres No.18 Tahun 1997, ini ditentang oleh Ahmad Zen Umar Purba, yang menyatakan sama 

sekali tidak terbukti, karena tidak ada hasilnya. Lihat A.Zen Umar Purba, Hak Cipta dan Berbagai 

Isu Aktual, dalam makalah yang disampaikan pada “WIPO National Seminar on new Emerging 
Issues on Copyright Protectional and Enforcement in the Digital Era (Hotel Menara Peninsula 

Jakarta, 25 April 2002), hlm.23 
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peraturan tersebut berlaku bagi Indonesia (Hindia Belanda) sebagai jajahan 

Belanda.15 

Dalam perkembangan selanjutnya telah mengalami beberapa kali 

perubahan, diganti oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 dan kemudian 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 dan yang terakhir 

diubah dengan UndangUndang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang 

Merek.Reglement ini kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 1961 Tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan.Undang-

undang ini diundangkan pada tanggal 11 Oktober 1961 dan mulai berlaku satu 

bulan setelah diundangkan yaitu pada tanggal 11 Nopember 1961.Kecuali 

Oktrooiwet 1912, hal ini karena masih mengharuskan pemeriksaan 

permohonan paten dilakukan oleh Oktooiraad (Dewan Oktroi) yang berada di 

Belanda. 

Tidak dapat dipungkiri sebagai negara berkembang Indonesia mau 

tidak mau, suka tidak suka harus mengikuti perkembangan dalam rangka 

pergaulan di dunia internasional, sehingga ada beberapa konvensi yang 

diratifikasi seperti; Konvensi Paris dan Konvensi WIPO, dengan Keputusan 

Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan Paris Convention For The 

Protection Of Industrial Property, dan Convention Establishing the World 

Intellectual Property Organization. 

                                                           
15Soedargo Gautama dan Rizawanto Winata, Hukum Merek Indonesia, (Bandung: Citra Aditya 

Bakti, 1995), hlm.41. 
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Pada perkembangannya negara Indonesia, sebagai konsekuensi 

keikutsertaan dalam Agreement on Trade Related Aspects Of Intellectual 

Property Rights, Including Trade On Counterfeit Goods/TRIPs (Aspek-aspek 

Dagang Hak Kekayaan Intelektual), yang merupakan bagian dari Agreement 

Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan 

Organisasi Perdagangan Dunia) Peraturan Perundang-undangan di bidang Hak 

Kekayaan Intelektual perlu disesuaikan dengan perjanjian internasional 

tersebut. 

 

2.2.5 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual 

Dahulu secara resmi sebutan Intellectual Property Rights (IPR) 

diterjemahkan dengan hak milik intelektual atau hak atas Kekayaan Intelektual 

dan di negeri Belanda istilah tersebut diintrodusir dengan sebutan Intellectuele 

Eigendomrecht.Istilah Intellectual Property Rights ini berasal dari kepustakaan 

sistem hukum Anglo Saxon.16Pengertian Hak Kekayaan Intelektual sulit untuk 

didefinisikan. Namun demikian pada umumnya pengertian HKI merupakan 

hasil olah pikir manusia yang lahir karena kemampuan suatu karya baik produk 

atau proses yang mempunyai nilai ekonomi.17 

Rachmadi Usman, menyebutkan bahwa: ”HKI dapat diartikan sebagai 

hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena 

adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan 

                                                           
16 Rachmadi Usman, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya 
di Indonesia (Bandung: Alumni, 2003), hlm.1 
17 DITJEN HKI, Buku Panduan HKI (Jakarta: 2003), hlm.3 
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dan teknologi. Karya-karya tersebut merupakan kebendaan tidak berwujud 

yang merupakan hasil kemampuan intelektualitas seseorang atau manusia 

dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa dan 

karyanya, yang memiliki nilai-nilai moral, praktis dan ekonomis.”18 

Hak atas Kekayaan Intelektual ini baru ada apabila kemampuan 

intelektual manusia itu telah membentuk sesuatu yang bisa dilihat, didengar, 

dibaca, maupun digunakan secara praktis. Pendapat David I. Bainbridge 

mengatakan bahwa: 

”Intellectual property: is the collective name given to legal rights which 

protect the product of the human intellect. The term intellectual 

property seem to be the best available to cover that body of legal rights 

which arise from mental and artistic endeavour.”19 

Hak-hak yang melekat pada intellectual property right umumnya dan 

industrial property right serta copy right khususnya memang berasal dari 

hukum keperdataan negara-negara lain. Dalam dasawarsa terakhir ini memang 

HKI makin sangat diperlukan, sebagai akibat pesatnya perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, sehingga sangat berpengaruh terhadap 

perkembangan HKI.Pengaruh tersebut tidak terbatas kepada obyek yang 

menjadi Hak Atas Kekayaan Intelektual tersebut, tetapi juga mempengaruhi 

asas dan doktrinnya.20 

2.2.6 Cabang-cabang Hak Kekayaan Intelektual 

1. Hak Cipta 

                                                           
18 Rachmadi Usman, Op.Cit., hlm.2. 
19Ibid, hlm.21. 
20 Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan 

Prakteknya di Indonesia, Edisi Revisi (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 8. 
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Hak-hak yang berkaitan dengan Hak cipta Hak cipta pertama kali 

dikenal di Indonesia dengan istilah Hak Pengarang/Hak Pencipta (author 

rights), secara yuridis formal di Indonesia diperkenalkan dengan masalah 

hak cipta tahun 1912, yaitu pada saat diundangkannya Auteurswet (Wet 

van 23 September 1912), Staatsblad 1912 Nomor 600 yang mulai berlaku 

23 September 1912.21 

Pengertian hak cipta setelah penggantian dari Auteurswet yang telah 

beberapa kali diubah, undang-undang yang pertama mengatur hak cipta 

adalah undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 Lembaran Negara Nomor 15 

Tahun 1982 Tentang Hak Cipta, kemudian diubah dengan Undang-

Undang Nomor 7 tahun 1987 Lembaran Negara Nomor 42 Tahun 1987 

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang 

Hak Cipta dan Yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2002 kemudian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang 

Hak Cipta. 

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak 

untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan 

izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut 

peraturan perundangundangan yang berlaku. Pencipta adalah seseorang 

atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya 

melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, 

kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk 

                                                           
21 Rachmadi Usman, Op.Cit., hlm. 56. 
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yang khas dan bersifat pribadi, sedangkan ciptaan adalah hasil setiap karya 

pencipta yang menunjukan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, 

seni atau sastra. 

Hak Terkait yaitu Hak yang berkaitan dengan Hak cipta, yaitu hak 

ekslusif bagi Pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan 

pertunjukannya; bagi Prosedur Rekaman Suara untuk memperbanyak atau 

menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya; dan bagi 

Lembaga Penyiar untuk memperbanyak karya siarannya. 

Di dalam hak cipta juga diatur tentang hak moral dan hak ekonomi, 

UndangUndang Hak Cipta menyebutkan bahwa, hak moral adalah hak 

yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan 

atau dihapus dengan alasan apapun, meski hak cipta atau hak terkait telah 

dialihkan. Sedangkan hak ekonomi adalah hak-hak untuk mendapatkan 

manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Ciptaan yang 

dilindungi dalam Undang-undang hak cipta adalah Ciptaan dalam bidang 

ilmu pengetahuan, seni dan sastra 

2. Hak Milik Perindustrian 

a. Paten  

b. Merek;  

c. Desain Industri;  

d. Indikasi geografis;  

e. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu ;  

f. Informasi Rahasia termasuk Rahasia dagang dan data Test;  
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g. Varietas Tanaman Baru. 

Sebenarnya di Indonesia sudah dikenal istilah hak paten semasa 

penjajahan Belanda, yaitu waktu diberlakukannya Octrooiwet 1910 S. No.33 

yis S. 11-33, S.22-54 yang mulai berlaku 1 Juli 1912. Setelah Indonesia 

merdeka Undang- Undang Oktroi dinyatakan tidak berlaku karena dirasakan 

tidak sesuai lagi dengan suasana negara yang berdaulat.22 

Pada tahun 1953 Menteri Kehakiman RI mengeluarkan pengumuman 

yang merupakan Perangkat Peraturan Nasional Pertama yang mengatur 

tentang paten sebagai pengganti Octrooiwet 1912, yaitu Pengumuman 

Menteri Kehakiman No.J.S.5/41/4 tentang pengajuan sementara permintaan 

paten dalam negeri, dan Pengumuman Menteri Kehakiman No.J.G. 1/2/17 

tentang pengajuan sementara permintaan paten luar negeri. 

Undang-undang yang pertama mengatur tentang paten adalah Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 1989, diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 1997 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 

Tentang Paten, dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

2001 Tentang Paten. 

Menurut UU Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten, paten adalah ”Hak 

eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di 

bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri 

invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk 

                                                           
22Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah.Op.Cit., hlm. 110 
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melaksanakannya”.23Terdapat istilah baru dalam Undang-undang paten yang 

baru yang sebelumnya menggunakan istilah penemuan dan penemu, dimana 

sekarang diganti menjadi invensi untuk penemuan dan inventor untuk istilah 

penemu. 

Invensi, adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan 

pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk 

atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. 

Inventor, adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara 

bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang 

menghasilkan invensi. 

Hak paten diberikan untuk invensi yang baru dan mengandung langkah 

inventif serta dapat diterapkan dalam industri.Bagaimana suatu paten itu 

mengandung langkah inventif, undang-undang memberikan pengertian 

apabila seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik 

merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya.24 

Berbeda dengan bidang HKI lainnya seperti merek dan cipta, bahwa 

paten agak rumit bagi orang tidak mempunyai keahlian, karena dalam 

mendapatkan hak paten ini diperlukan keahlian atau kecakapan tertentu, 

sekalipun di dalam paten itu terdapat paten sederhana dan paten biasa namun 

tetap saja setidaknya harus ada keahlian tertentu dalam melaksanakannya, 

                                                           
23Indonesia, Undang-undang No.14 Tahun 2001 tentang Merek, Pasal 1 Ayat (1). 
24 Ibid. 
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sebagaimana disebutkan di atas bahwa paten harus mengandung langkah 

inventif dan dapat diterapkan dalam industri. 

Invensi yang dapat memperoleh perlindungan dalam bentuk paten 

sederhana, berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan 

praktis disebabkan karena bentuk, konfigurasi, konstruksi atau 

komponennya.Mengenai masa perlindungan hukum paten berbeda di setiap 

negara tergantung ketentuan undang-undang patennya. Namun, biasanya 

berkisar antara 8-20 tahun, paten sederhana masa perlindungan selama 10 

sedangkan untuk paten biasa masa perlindungan selama 20 tahun dihitung 

sejak tanggal penerimaan.25 

Memang masih terdapat kesalahpahaman di dalam masyarakat 

khususnya para pelaku usaha antara pengertian paten dengan merek, mereka 

seringkali tidak dapat membedakan antara hak paten dengan hak merek, 

sebagai contoh masih adanya pemohon yang ingin mendaftarkan merek tetapi 

dengan perkataan ingin mempatenkan merek saya, hal ini menunjukan masih 

adanya kesulitan pemahaman tentang HKI itu sendiri. 

2.2.7 Macam-Macam Tindakan Hukum yang Melanggar Hak Cipta 

Umumnya pelanggaran hak cipta didorong untuk mencari keuntungan 

finansial secara cepat dengan mengabaikan kepentingan para pencipta dan 

pemegang izin hak cipta. Perbuatan para pelaku jelas melanggar fatsun 

hukum yang menentukan agar setiap orang dapat mematuhi, menghormati, 

                                                           
25 Lihat Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 … Op.Cit., Pasal 8. 
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dan menghargai hak-hak orang lain dalam hubungan keperdataan termasuk 

penemuan baru sebagai ciptaan orang lain yang diakui sebagai hak milik oleh 

ketentuan hukum.26 

Faktor-faktor yang mempengaruhi warga masyarakat untuk melanggar 

HKI menurut Parlugutan Lubis antara lain adalah :27 

1. Pelanggaran HKI dilakukan untuk mengambil jalan pintas guna 

mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari pelanggaran 

tersebut;  

2. Para pelanggar menganggap bahwa sanksi hukum yang dijatuhkan oleh 

pengadilan selama ini terlalu ringan bahkan tidak ada tindakan preventif 

maupun represif yang dilakukan oleh para penegak hukum;  

3. Ada sebagian warga masyarakat sebagai pencipta yang bangga apabila 

hasil karyanya ditiru oleh orang lain, namun hal ini sudah mulai hilang 

berkat adanya peningkatan kesadaran hukum terhadap HKI;  

4. Dengan melakukan pelanggaran, pajak atas produk hasil pelanggaran 

tersebut tidak perlu dibayar kepada pemerintah; dan  

5. Masyarakat tidak memperhatikan apakah barang yang dibeli tersebut asli 

atau palsu (aspal), yang penting bagi mereka harganya murah dan 

tertjangkau dengan kemampuan ekonomi. 

                                                           
26http://buletinlitbang.dephan.go.id/index.asp?vnomor=14&mnorutisi=9, diakses pada tanggal 
5September 2016. 
27Ibid 
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Harus diakui, upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran 

hak cipta selama ini belum mampu membuat jera para pembajak untuk tidak 

mengulangi perbuatannya, karena upaya penanggulangannya tidak optimal. 

Bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta antara lain berupa pengambilan, 

pengutipan, perekaman, pertanyaan, dan pengumuman sebagian atau seluruh 

ciptaan orang lain dengan cara apapun tanpa izin pencipta/pemegang hak 

cipta, bertentangan dengan undang-undang atau melanggar perjanjian. 

Dilarang undangundang artinya undang-undang hak cipta tidak 

memperkenankan perbuatan itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, 

karena tiga hal yakni:28 

1. Merugikan pencipta,/pemegang hak cipta, misalnya memfotokopi sebagian 

atau seluruhnya ciptaan orang lain kemudian dijualbelikan kepada 

masyarakat luas ;  

2. Merugikan kepentingan Negara, misalnya mengumumkan ciptaan yang 

bertentangan dengan kebijakan pemerintah di bidang pertahanan dan 

keamanan atau ; 

3. Bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, misalnya 

memperbanyak dan menjual video compact disc (VCD) porno. 

Melanggar perjanjian artinya memenuhi kewajiban tidak sesuai dengan 

isi kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak, misalnya dalam 

perjanjian penerbitan karya cipta disetujui untuk dicetak sebanyak 2000 

eksemplar, tetapi yang dicetak/diedarkan di pasar adalah 4000 eksemplar. 

                                                           
28 Ibid 
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Pembayaran royalty kepada pencipta didasarkan pada perjanjian penerbitan, 

yaitu 2000 eksemplar bukan 4000 eksemplar.Ini sangat merugikan bagi 

pencipta. 

 

 

2.3 Hak Cipta  

2.3.1 Pengertian Hak Cipta 

Sesuai dengan perkembangan jaman, perlindungan atas hak-hak yang 

dimiliki oleh setiap manusia perlu ada pengaturan, termasuk halnya dengan 

Hak Kekayaan Intelektual (HKI).Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau 

Intelektual Property Rights (IPR) dan sebelumnya dikenal dengan istilah Hak 

Milik Intelektual, bukanlah merupakan hal baru dalam perkembangan 

perdagangan global, dan pertumbuhan ekonomi suatu negara.Indonesia 

sebagai negara berkembang telah mampu menyesuaikan segala perubahan 

peraturan terkait dengan kebijakan global tentang HKI.29 

Hak atas kekayaan intelektual terbagi atas dua kelompok besar yaitu 

sebagai berikut: 

a. Hak cipta (Copy Rights)  

b. Hak kekayaan Perindustrian (Industrial Property Rights), hak kekayaan 

perindustrian ini terbagi lagi menjadi beberap bagian yaitu: 

1. Paten (Patent) 

                                                           
29Djulaeka, 2014, Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual,Setara Press, Malang, h. 2. 
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2. Model rancangan dan bangun (utility models)  

3. Merek dagang (trade marks)  

4. Nama dagang atau nama niaga (trade names)  

5. Sumber tanda atau sebutan asal (indication of source appelation of 

origin) 

Hak Cipta sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, dimana Hak 

Kekayaan Intelektual memiliki 4 prinsip, yaitu: 

1. Prinsip Keadilan 

Pencipta sebuah karya atau orang lain yang bekerja membuahkan 

hasil dari kemampuan intelektualnya wajar memperoleh imbalan. 

Imbalan tersebut dapat berupa materi ataupun bukan materi, seperti 

adanya rasa aman karena dilindungi dan diakui atas hasil 

karyanya.Hukum memberikan perlindungan tersebut demi 

kepentingan pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam 

rangka kepentingannya tersebut, yang disebut dengan hak. 

2. Prinsip Ekonomi 

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari hasil 

kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang 

diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, 

yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan 

manusia.Maksudnya bahwa kepemilikan itu wajar karena sifat 

ekonomis manusia yang menjadikan hal itu suatu keharusan untuk 

menunjang kehidupannya di masyarakat.Dengan demikian, Hak 
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Kekayaan Intelektual merupakan suatu bentuk kekayaan bagi 

pemiliknya. Dari kepemilikan tersebut seseorang akan mendapatkan 

keuntungan, misalnya dalam bentuk pembayaran royalty dan 

technical fee. 

3. Prinsip Kebudayaan 

Konsep bahwa karya manusia itu pada hakikatnya bertujuan untuk 

memungkinkannya hidup. Selanjutnya, dari karya itu akan timbul 

suatu gerak hidup yang menghasilkan lebih banyak karya lagi. 

Dengan konsepsi demikian maka pertumbuhan dan perkembangan 

ilmu pengetahuan, seni, dan sastra sangat besar artinya bagi 

peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia. 

Pengakuan atas kreasi, karya, karsa, dan cipta manusia yang 

dibakukan dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu 

usaha yang tidak dapat dilepaskan dari perwujudan suasana yang 

diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk 

mendorong melahirkan ciptaan atau penemuan baru 

4. Prinsip Sosial 

Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai perseorangan 

yang berdiri sendiri, terlepas dari manusia yang lain, tetapi hukum 

mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Jadi 

manusia dalam hubungannya dengan manusia lain yang sama-sama 

terikat dalam satu ikatan kemasyarakatan. Dengan demikian, hak 

apa pun yang diakui oleh hukum dan diberikan kepada perseorangan 
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, persekutuan, atau kesatuan lain, tidak boleh diberikan untuk 

kepentingan perseorangan, persekutuan, atau kesatuan itu saja, tetapi 

juga pemberian hak kepada perseorangan,persekutuan, dan kesatuan 

itu diakui oleh hukum. Hal ini disebabkan dengan diberikannya hak 

tersebut kepada perseorangan, persekutuan, ataupun kesatuan 

hukum itu, kepentingan seluruh masyarakat akan terpenuhi. 

Ide dasar sistem Hak Cipta adalah untuk melindungi wujud hasil karya 

manusia yang lahir karena kemampuan intelektualnya.Perlindungan hukum ini 

hanya berlaku pada Ciptaan yang telah mewujud secara khas sehingga dapat 

dilihat, didengar atau dibaca.Dengan gambaran seperti itu menunjukkan bahwa 

Hak Cipta mempunyai syarat substansif, yaitu originalitas, kreativitas, dan 

fiksasi. Suatu karya dapat dikatakan memiliki unsur originalitas dan 

merupakan suatu bentuk kreativitas jika merupakan hasil kreasi sendiri 

walaupun bisa saja terinspirasi dari karya orang lain. Adapun elemen fiksasi 

mengandung maksud suatu karya berhak mendapatkan Hak Cipta apabila telah 

tertuang dalam bentuk nyata bukan dalam bentuk suatu ide.30 

Ciri-ciri utama Hak Cipta berdasarkan ketentuan pasal lainnya, yaitu: 

a. Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak.  

b. Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun 

sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis dengan 

ketentuan bahwa perjanjian itu hanya mengenai wewenang yang 

                                                           
30Djumhana dan Djubaedillah, 2012, Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di 

Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 21 
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disebut dalam perjanjian tersebut, serta sebab-sebab lain yang 

dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. 

c. Hak yang dimiliki oleh Pencipta, demikian pula Hak Cipta yang 

tidak atau belum diumumkan, maka apabila Penciptanya meninggal 

dunia, akan menjadi milik ahli warisnya atau penerima wasiat. Hak 

Cipta itu tidak dapat disita, kecuali apabila hak itu diperoleh secara 

melawan hukum. 

d. Hak Cipta melindungi Ciptaan, baik yang sudah dipublikasikan 

maupun yang tidak dipublikasikan.31 

2.3.2 Dasar Hukum Hak Cipta 

Pengertian dari Hak Cipta diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2014 Hak Cipta, yaitu Hak Cipta adalah 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. 

Di Indonesia, Hak Cipta diatur di dalam Pasal 3 Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Undang- Undang Hak Cipta mengatur 

Hak Cipta dan Hak Terkait. Hak yang tergolong ke dalam Hak terkait diatur 

dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang berbunyi: 

Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan 

hak eksklusif yang meliputi: 

a. hak moral Pelaku Pertunjukan;  

                                                           
31Djumhana dan Djubaedillah, op.cit, h. 71 
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b. hak ekonomi Pelaku Pertunjukan;  

c. hak ekonomi Produser Fonogram; dan  

d. hak ekonomi Lembaga Penyiaran. 

Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, di 

Indonesia berlaku Undang-Undang Hak Cipta sebagai berikut: 

a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta  

b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas 

UndangUndang Nomor 6 Tahun1982 tentang Hak Cipta 

c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas 

UndangUndang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta 

d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta 

Di samping Undang-Undang Hak Cipta, terdapat konvensi 

internasional yang mengatur tentang perlindungan Hak Cipta, yaitu: 

a. Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights (TRIPS) 

TRIPs memiliki 2 tujuan umum yang fundamental, yaitu: 

1. Mengurangi distorsi dan hal-hal yang menyulitkan kemajuan bagi 

perdagangan internasional (to reduce distortions impediments to 

international trade) yang menyangkut Hak Kekayaan Intelektual 

termasuk Hak Cipta.  

2. Melindungi hak-hak pribadi ( to protect private property right) 

pencipta. 

b. Konvensi Berne 
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Konvensi Berne 1886, yaitu Convention for the Protection of Literary 

and artistic Work, ditandatangani di Swiss. Konvensi ini mengalami 

beberapa kali revisi, yaitu di Paris (1986), Berlin (1908), 

penyempurnaan di Berne (1914), revisi Roma (1928), Brussels 

(1948), Stockholm(1967), dan Paris (1971), serta diamandemenkan 

pada tahun 1979.32 

2.3.3 Subjek dan Objek Hak Cipta 

a. Subjek Hak Cipta 

Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta 

terdapat subjek Hak Cipta, yaitu Pencipta dan Pemegang Hak Cipta. Pencipta 

dan kepemilikan adalah pokok utama yang terpenting dalam hukum Hak 

Cipta.Yang dimaksud Pencipta harus mempunyai kualifikasi tertentu agar hasil 

karyanyadapat dilindungi.Seorang Pencipta harus mempunyai identitas dan 

status untuk menentukan kepemilikan hak.Pada dasarnya seseorang yang 

membuahkan karya tertentu adalah seorang pemilik Hak Cipta. Pengertian 

pencipta berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, 

pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau 

bersama- sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. 

Pencipta memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan dan 

memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu Ciptaan 

dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan peraturan perundang-undangan yang 

                                                           
32Rahmi Jened, 2014, Hukum Hak Cipta (Copyright’s Law), Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 59. 
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berlaku.Maka dari itu, tidak boleh seorang pun mengumumkan atau 

memperbanyak Ciptaan seorang, kecuali dengan izin pemilik atau pemegang 

suatu Hak Cipta. 

Pengertian Pemegang Hak Cipta berdasarkan Pasal 1 ayat Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah: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. 

Menurut Elyta Ras Ginting Pemegang Hak Cipta terbagi menjadi dua, 

yaitu:33 

 

1. Pemegang Hak Cipta Berdasarkan Peristiwa Hukum 

Undang-Undang Hak Cipta mengenal konsep terjadinya pemilikan Hak 

Cipta berdasarkan suatu peristiwa hukum, terjadinya pemilikan Hak 

Ciptaberdasarkan suatu peristiwa hukum diatur dalam Pasal 16 ayat (2) 

UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang berbunyi: 

Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian 

karena: 

1) Pewarisan  

2) Hibah  

3) Wakaf  

                                                           
33Elyta Ras Ginting, 2012, Hukum Hak Cipta Indonesia Analisis Teori dan Praktik, Citra Aditya 

Bakti, Bandung, h. 183 
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4) Wasiat  

5) Perjanjian tertulis; atau  

6) Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perunangundangan. 

Selain itu, Pasal 80 Undang-Undang Hak Cipta juga membolehkan 

Pemegang Hak Cipta memberikan izin kepada pihak lain untuk 

melaksanakan Hak Cipta dan Hak Terkait atas suatu ciptaan berdasarkan 

perjanjian lisensi. 

2. Pemegang Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang 

Selain adanya Pemegang Hak Cipta berdarkan peristiwa hukum 

sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 80, Undang-Undang 

Hak Cipta juga memiliki konsep kepemilikan Hak Cipta disebabkan oleh 

undangundang (by law) yang diatur dalam Pasal 37, Pasal 38 dan Pasal 39 

UndangUndang Hak Cipta. Dalam hal ini, negara atau badan hukum, seperti 

penerbit atau produser rekaman dianggap sebagai Pemegang Hak Cipta 

secara hukum dalam hal-hal sebagai berikut: 

1) Pencipta tidak diketahui jati dirinya atau tidak dikenal (anonymous 

works),  

2) Pencipta tidak ingin diketahui jati dirinya atau pencipta yang 

menggunakan nama samaran (pseudonymous works),  

3) Ciptaan-ciptaan berupa ekspresi budaya tradisional, 

4) Ciptaan yang belum diterbitkan dan tidak diketahui siapa penciptanya 

atau penerbitnya. 
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Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan: 

1) Penerbitan ciptaan  

2) Penggandaan ciptaan  

3) Penerjemahan ciptaan  

4) Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan  

5) Pendistribusian ciptaan atau salinannya  

6) Pertunjukan ciptaan  

7) Pengumuman ciptaan  

8) Komunikasi ciptaan; dan  

9) Penyewaan ciptaan 

b. Objek Hak Cipta 

Di dalam Undang-Undang Hak Cipta terdapat objek Hak Cipta yaitu 

Ciptaan. Pengertian mengenai Ciptaan tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) 

UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 yang berisi: 

Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, 

seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, 

imajinasi, kecekatan, ketrampilan, atau keahlian yang diekspresikan 

dalam bentuk nyata. 

Jenis Ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2014 tercantum dalam Pasal 40 ayat (1), yaitu ciptaan yang dilindungi meliputi 

Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas: 

1) buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua 

hasil karya tulis lainnya; 
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2) ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya; 

3) alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu 

pengetahuan;  

4) lagu dan/ atau musik dengan atau tanpa teks;  

5) drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan 

pantomim;  

6) karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, 

ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;  

7) karya seni terapan;  

8) karya arsitektur;  

9) peta;  

10) karya seni batik atau seni motif lain;  

11) karya fotografi;  

12) Potret;  

13) karya sinematografi; 

14) terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, 

aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;  

15) terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi 

ekspresi budaya tradisional;  

16) kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam formatyang dapat dibaca 

dengan Program Komputer maupun media lainnya;  

17) kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut 

merupakan karya yang asli;  
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18) permainan video; dan

19) Program Komputer

2.3.4 Sistem Perlindungan Hak Cipta 

Hak cipta adalah hak ekslusif bagi pencipta atau penerima hak untuk 

mengumunkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk 

itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.34 Sebagaimana dikesankan dari 

namanya,hak cipta melindungi karya-karya yang ditiru tanpa izin. Namun hak 

cipta lebih dari peniruan semata-mata dan meluas kepada aktivitas-aktivitas 

seperti pembuatan suatu saduran karya-karya tersebut, memamerkan atau 

mempertunjukkan karya-karya tersebut dimuka umum, penyiaran karya 

demikian dan memperjual belikan karya-karya demikian.35 

Kehadiran piranti-piranti lunak open source disambut dengan begitu 

antusias oleh masyarakat teknologi informasi dunia, karena selain membuka 

peluang untuk turut untuk melakukan pengembangan software secara 

bebas, dapat mengurangi monopoli penciptaan software tertentu, juga telah 

menjawab kebutuhan tersedianya software tanpa mengeluarkan biaya yang 

begitu relative mahal. 

Internet secara radikal telah merombak hubungan antara fenomene 

online dan letak secar fisik. Hal ini bila dipandang dari aspek hukum 

34Pasal 1 angka 1 uu no 19 tahun 2002 tentang hak cipta 
35David I. Baainbridge, diterjemahkan Prasadi T. Ssusmaatmajda, 1993, computer dan hukum 

,.hlm,.7-8 
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merupakan perubahan yang sangat penting munculnya jaringan computer 

global mengakibatkan timbulnya berbagai pertanyaan menyangkut hubunhan 

letak geografis dan berbagai hal seperti : 

1. Kekuasaan pemerintah local untuk memegang control atau melakukan 

pengawasan terhadap perilaku online 

2. Hubungan perilaku online terhadap individu lain; 

3. Legitimasi kedaulatan Negara untuk menegakkan aturan yang dapat 

diterapkan terhadap fenomena global. 

Pengguna internet memiliki fleksibilitas dan mobilitas yang sangat 

tinggi, dimana mereka dapat dengan mudah menghindar dari pengawasan dan 

sanksi hukum yang ada.kemudian, bagaimana halnya dengan penerapan 

aturan hukum mengenai hak cipta diinternet,hak cipta sebagai bentuk 

perlindungan yang diberikan oleh Negara secara substansi merupakan sebuah 

jaminan terhadap hak ekslusif yang dimiliki oleh pencipta dan atau pemegang 

hak untuk mengeksploitasi karya mereka secar komersial.36 

Adapun yang menjadi hak pencipta di internet antar lain: hak 

menggandakan karya ciptanya, hak membuat karya derivative, hak 

mendistribusikan hak ciptanya kepada pulik, hak untuk mempertunjukkan 

karya ciptanya kepada public, hak untuk memamerkan karya ciptanya kepada 

public. 

2.3.5 Publikasi Internet 

                                                           
36Hariyani, Iswi.2010. Prosedur Mengurus HAKI yang Benar, Pustaka Yustisia : Yogyakarta 
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Keberadaan situs tidak ada gunanya dibangun tanpa dikunjungi atau 

dikenal oleh masyarakat atau pengunjung internet.Karena efektif tidaknya situs 

sangat tergantung dari besarnya pengunjung dan komentar yang masuk. Untuk 

mengenalkan situs kepada masyarakat memerlukan apa yang disebut publikasi 

atau promosi. 

Publikasi situs di masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara 

seperti dengan pamlet-pamlet, selebaran, baliho dan lain sebagainya tapi cara 

ini bisa dikatakan masih kurang efektif dan sangat terbatas. Cara yang biasanya 

dilakukan dan paling efektif dengan tak terbatas ruang atau waktu adalah 

publikasi langsung di internet melalui search engine-search engine (mesin 

pencari, seperti: Yahoo, Google, Search Indonesia, dsb)  

Cara publikasi di search engine ada yang gratis dan ada pula yang 

membayar.Yang gratis biasanya terbatas dan cukup lama untuk bisa masuk dan 

dikenali di search engine terkenal seperti Yahoo atau Google. Cara efektif 

publikasi adalah dengan membayar, walaupun harus sedikit mengeluarkan 

akan tetapi situs cepat masuk ke search engine dan dikenal oleh pengunjung. 

2.4 Permasalahan Publikasi Hak Cipta  

Perlindungan terhadap Hak Cipta di Indonesia telah diatur secara khusus 

dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.Dengan adanya 

peraturan terhadap Hak Cipta tersebut membuktikan bahwasanya Indonesia 

termasuk dalam negara yang mendukung adanya kepastian hukum dan 

perlindungan terhadap hak eksklusif tersebut agar tidak disalahgunakan demi 

keuntungan seseorang. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 9 ayat (3) Undang-



55 
 

Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengatur mengenai 

persyaratan untuk melakukan penyiaran yang bertujuan secara komersil terhadap 

karya cipta milik pemegang Hak Cipta yang berbunyi “Setiap Orang yang tanpa 

izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau 

Penggunaan Secara Komersial Ciptaan”. 

Selanjutnya, dalam Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang tentang Hak Cipta 

Tahun 2014 menjelaskan pengertian dari Lembaga Manajemen Kolektif “Lembaga 

Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang 

diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait 

guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan 

royalti.” 

YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia) merupakan salah satu dari beberapa 

Lembaga Manajemen Kolektif berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa 

oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola 

hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti yang 

diakui eksistensinya oleh Kementerian Hukumdan HAM yang dibentuk guna 

mengurusi hak cipta lagu. YKCI yang sering disingkat dengan KCI (Karya Cipta 

Indonesia) didirikan pada tanggal 12 Juni 1990 oleh para pencipta lagu dan para 

musisi Indonesia, khususnya yang tergabung dalam PAPPRI (Persatuan Artis 

Pencipta Lagu dan Penata Musik Rakaman Indonesia) beserta dengan dukungan 

para sarjana hukum yang menaruh perhatian terhadap persoalan-persoalan hak cipta 

yang didasarkan kepedulian atas nasib para Pencipta serta para musisi Indonesia 
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yang pada saat itu banyak dirugikan dengan banyaknya kasus pelanggaran hak 

cipta. 

Beberapa waktu lalu terdapat kasus tentang pelanggaran Hak Cipta yang 

dilakukan oleh PT Vizta Pratama, perusahaan pemegang franchise rumah bernyanyi 

(karaoke) Inul Vizta, menjadi tersangka atas kasus pelanggaran hak cipta. PT Vizta 

Pratama, perusahaan pemegang franchise rumah bernyanyi (karaoke) Inul Vizta, 

menjadi tersangka atas kasus pelanggaran hak cipta. Hal ini bukan kali pertama 

karaoke Inul Vizta tersandung masalah.Pada 2009, Andar Situmorang pernah 

mengajukan gugatan kepada Inul Daratista sebagai pemegang saham terbesar PT 

Vizta Pratama yang menaungi outlet karaoke Inul Vizta. Andar mengajukan 

gugatan materi Rp5,5 triliun karena 171 lagu ciptaan komponis nasional, (alm) 

Guru Nahum Situmorang berada di 20 outlet Inul Vizta tanpa izin. Gugatan yang 

diproses di Pengadilan Negeri Tata Niaga Jakarta Pusat akhirnya dimenangkan 

Inul. 

Pada 2012, Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) mengadukan Inul Vizta 

ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait lisensi penggunaan lagu.Namun, oleh 

pihak pengadilan, gugatan tersebut ditolak karena salah konsep.Pada akhirnya, KCI 

dan Inul sepakat berdamai. Pada Januari 2014, band Radja melaporkan Inul Vizta 

ke Mabes Polri karena dianggap menggunakan lagu "Parah" tanpa izin. Inul 

terancam hukuman 7 tahun penjara dan denda Rp5 miliar karena diduga melanggar 

UU No. 19 th 2002 tentang Hak Cipta.37Dengan adanya contoh kasus di atas 

                                                           
37Metronews, 17 Maret 2015 15:04 WIB, Inul Vizta Jadi Tersangka Pelanggaran Hak Cipta dalam 
http://hiburan.metrotvnews.com/read/2015/03/17/372545/inul-vizta-jadi-tersangkapelanggaran-

hak-cipta, di akses pada 16 Maret 2017 
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membuktikan bahwa sampai saat ini perlindungan hak ekonomi pencipta lagu di 

Indonesia masih sangat memprihatinkan.Hal ini tidak terlepas dari keberadaan 

lembaga collecting society atau biasa disebut dengan Lembaga Manajemen 

Kolektif yang ada masih jauh dari yang diharapkan. 

Selanjutnya, di negara maju hal ini akan menjadi perhatian serius oleh 

pemerintah setempat dan tidak segan memberikan sanksi jika memang terbukti 

melakukan pelanggaran hak cipta. Para pelaku pembajakan terhadap hak cipta, 

apabila dibiarkan terus menerus tanpa tindakan serius dari negara melalui aparat 

penegak hukumnya, nantinya akan membuat hal tersebut merupakan hal yang biasa 

dan tidak lagi merupakan sebuah pelanggaran hukum. Bagi para pencinta lagu, 

keadaan tersebut makin menumbuhkan sikap pesimis dan sangat menurunkan 

gairah mencipta. Karena akan hilangnya minat dalam profesi mereka untuk 

menciptakan lagu-lagu yang bagus diakibatkan banyaknya pelanggaran Hak 

Cipta.38 

2.5 Peran Negara dalam Hak Cipta 

Hak cipta adalah hak eksklusif yang memberikan kepada pencipta 

untukmembatasi penggandaan secara tidak sah oleh orang atau siapapun juga yang 

tanpa seizinnya untuk menggandakan suatu karya cipta seperti film dan musik. 

Dengan demikian, dapat dimaknai bahwa setiap bentuk penggandaan produk hak 

cipta yang tanpa izin ataupun otorisasi dari pemegang hak cipta disebut sebagai 

pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta yang begitu intens di indonesia, 

                                                           
38Tiyas Maheni DK, 2010, “Penerapan Delik biasa Terhadap Hak Cipta”, Jurnal Hukum, Vol. 10, 

No. 1, Semarang: Politeknik Negari Semarang, hal. 45 
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sampai sampai Amerika Serikat menempatkan Indonesia sebagai negara yang harus 

diawasi. Tindakan untuk menghentikan tingginya tingkat pelanggaran tersebut 

seolah sebagai upaya yang sangat tidak mungkin. 

Kita semua tahu bahwa pelanggaran hak cipta adalah sesuatu yang dilarang, 

baik yang telah diatur di dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak 

Cipta maupun di dalam undang-undang yang baru disahkan bulan Oktober 2014 

yang lalu yang menggantikan Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tersebut, yakni 

Undang-Undang No 28 Tahun 2014. Namun, yang selalu menjadi masalah adalah 

bahwa apa yang kerap dilanggar itu adalah sesuatu yang kerap tidak disadari 

sebagai pelanggaran, atau dilakukan karena terpaksa, atau sengaja dan sadar 

dilanggar tetapi tanpa merasa bersalah. 

Mengunduh musik berekstensi MP3 dan film, misalnya, yang dipakai untuk 

kepentingan pendidikan dan pelatihan yang tidak berbayar, serta tidak merugikan 

bagi penciptanya, misalnya, adalah perbuatan yang tidak termasuk pelangggaran 

seperti diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Lain halnya apabila kemudian file 

yang dimiliki itu diperbanyak (copy-paste) ke komputer lain, dibagi (share) kepada 

teman-temannya yang lain, maka di sini mulai timbul persentuhannya dengan 

hukum hak cipta. 

Ada sejumlah faktor yang dapat dipakai sebagai jawaban atas pertanyaan: 

mengapa pelanggaran hak cipta masih saja terjadi (walaupun beberapa tahun 

belakangan sangat menurun drastis). Hal ini bisa dilihat dari beberapa alasan, antara 

lain karena: 
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1. Adanya sarana pendukung untuk terjadinya pelanggaran, dengan 

tersedianya sarana Windows Media Player dalam fitur Rip Music, Burn dan 

Sync pada Microsoft. 

2. Adanya sarana penyimpanan data, baik portable (dalam bentuk layanan 

penyimpanan data di Internet), sebagai sarana yang sering digunakan, di 

mana file-file semacam musik atau video diunggah ke sebuah webserver 

seperti 4shared, rapidshare, mediafire, dropbox dan lain-lain, ataupun statis 

sepert flash disk, hardisk, HP, kartu memori dan sebagainya; jika kita ingin 

mendapatkan lagu MP3, maka dengan mengklik mesin pencarian, kita akan 

mendapatkan yang kita inginkan. 

3. Lemahnya penegakan terhadap pelanggaran atas produk (original) berhak 

cipta. 

4. Susahnya mengubah budaya; adanya suatu kenyataan bahwa harga yang asli 

dan yang hasil pelanggaran terlalu besar perbedaannya, bahwa produk hasil 

dari pelanggaran tidak kalah kualitas, serta alasan ekonomi lainnya. 

Kaitannya dengan Lembaga Manajemen Kolektif, dimana Undang-Undang 

No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta memang tidak mengatur tentang LMK. 

Lembaga ini baru ada di Undang-Undang No. 28 Tahun 2014. LMK adalah institusi 

yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang 

hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonominya dalam 

bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti, dengan besaran royalti tertentu. 

Hadirnya LMK ini sangat membantu (walaupun masih ada yang pro dan kontra), 

terutama bagi kepentingan ekonomis pencipta atau pemegang hak cipta. Lembaga 
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ini yang akan menarik setiap pengguna karya cipta (musik dan film serta hak 

terkait). 

Dengan hadirnya LMK ini maka diharapkan pelanggaran hak cipta seperti 

mengunduh secara melanggar hukum atau menggunakann karya cipta orang lain 

tanpa seizin bisa semakin dikurangi dan bahkan dihilangkan. Untuk dapat 

beroperasi maka LMK ini harus mendapat izin dari Menteri. Pada banyak negara, 

pengaturan mengenai LMK ini sudah menjadi bagian yang penting. Sebagian 

negara memegang kendali atau mengawasi LMK, sebagian negara juga ada yang 

memberikan keleluasan secara independen. China adalah salah satu negara yang 

memegang kendali atas LMK yang ada di negara tersebut. 


