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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 
A. Latar Belakang  
 

Pengaturan hak cipta di Indonesia telah ada sejak tahun 1912, yaitu 

dengan berlakunya Auteurswet 1912, staatblad Nomor 600 Tahun 1912 pada 

tanggal 23 September 1912. Undang-undang Hak Cipta sebagai salah satu 

bagian hukum yang diperkenalkan dan diberlakukan pertama kali oleh 

Pemerintah Belanda di Indonesia, sudah tentu tidak terlepas dari tata hukum 

nasional masa lampau sebelum dan sesudah proklamasi kemerdekaan Republik 

Indonesia. Pada tahun 1913 pemerintah Belanda menandatangani Berne 

Convention (untuk penulisan selanjutnya disebut Konvensi Bern), sesuai dengan 

asas konkordansi, di Indonesia juga diberlakukan ketentuan-ketentuan Konvensi 

Bern. Setelah Indonesia merdeka, undang-undang yang pertama kali berlaku 

adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang diperbarui 

dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987. Kemudian disempurnakan lagi 

dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 yang diundangkan pada tanggal 

17 Mei 1997.1 Terakhir adalah Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 yang 

berlaku pada tanggal 29 Juli 2003 yang mencabut berlakunya Undang-undang 

No. 12 Tahun 1997. 

Dalam perkembangannya, Indonesia menghadapi masalah-masalah 

yang tidak kecil dalam kerangka proses pembangunan yang dewasa ini sedang 

giat-giatnya kita lakukan, khususnya di bidang hukum. Ekspansi dari dunia Barat  

pada umumnya dan kekuasaan kolonial pada khususnya telah memperkenalkan 

                                                           
1
     Suyud Margono dan Amir Angkasa. 2002. Edisi 1. Komersialisasi  Aset Intelektual 
Aspek Hukum Bisnis, Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta. h.8-9. 
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atau bahkan memaksakan berlakunya lembaga-lembaga hukum barat dan 

bentuk-bentuk pemerintahannya pada masyarakat Indonesia. Akibatnya antara 

lain bahwa lembaga-lembaga hukum lokal-tradisonal berlaku sekaligus, 

walaupun dalam suatu keadaan yang tidak sesuai atau tidak selaras dan bahkan 

di dalam keadaan di mana terjadi pertentangan-pertentangan yang tajam.2  

Pertentangan-pertentangan yang tajam tersebut terjadi pula dalam hal 

diberlakukannya Undang-undang Hak Cipta di Indonesia. Hal ini terlihat pada 

perbedaan konsep antara yang diatur dalam Undang-undang Hak Cipta dengan 

yang terdapat dalam masyarakat Indonesia, sehingga sangat berpengaruh dalam 

rangka implementasi Undang-undang Hak Cipta di Indonesia. 

Undang-undang Hak Cipta diberlakukan tidak terlepas dari ide dasar 

sistem hukum hak cipta, yaitu untuk melindungi wujud hasil karya yang lahir 

karena kemampuan intelektual manusia yang merupakan endapan perasaannya. 

Dari ide dasar tersebut maka hak cipta dapat didefinisikan sebagai hak alam dan 

menurut prinsip ini bersifat absolut, dan dilindungi haknya selama si pencipta 

hidup dan beberapa tahun setelahnya. Sebagai hak absolut maka hak itu pada 

dasarnya dapat dipertahankan terhadap siapapun, yang mempunyai hak itu 

dapat menuntut pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun. Dengan demikian, 

suatu hak absolut mempunyai segi balik (segi pasif), bahwa bagi setiap orang 

terdapat kewajiban untuk menghormati hak tersebut.3 Apa yang dimaksud 

dengan hak cipta diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 19 

Tahun 2002 tentang Hak Cipta (untuk penulisan selanjutnya disingkat UU No. 19 

Tahun 2002 tentang Hak Cipta), yaitu :  

                                                                                                                                                               

 
2
      Sophar Maru Hutagalung. 1994. Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya di dalam 
Pembangunan. Akademika Pressindo.  Jakarta. h. 6. 
 
3
     Muhamad Djumhana.,R.Djubaedillah. 1993. Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan 
Prakteknya di Indonesia). Citra Aditya Bakti. Bandung. h. 45. 
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"Hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau 

memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak 

mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan 

yang berlaku". 

Ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta 

yang menjelaskan pengertian hak cipta diperkuat lagi dengan Ketentuan Pasal 2 

ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menyatakan : 

"Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta 

untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara 

otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan 

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". 

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 Ayat (1) dan Pasal 2 Ayat (1)  

UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, maka hak cipta dapat didefinisikan 

sebagai suatu hak monopoli untuk memperbanyak atau mengumumkan ciptaan 

yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta lainnya yang dalam 

implementasinya memperhatikan pada peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.4 

Berpijak pada uraian tersebut,  diakui maupun tidak, sebenarnya 

konsep yang menyangkut perlindungan hak cipta bukanlah ide yang dimiliki oleh 

bangsa Indonesia, karena konsep tentang hak cipta yang bersifat eksklusif dan 

tidak berwujud  (immateriil) sangat berbeda dengan konsep bangsa Indonesia 

yang  pada umumnya di bawah payung pandangan komunal  memahami benda 

                                                                                                                                                               

 
4
      Budi Agus  Riswandi. M. Syamsudin. 2004. Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya 
Hukum, RajaGrafindo Persada. Jakarta. h. 3. 
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sebagai barang yang berwujud (materiil).5 Artinya, masyarakat Indonesia pada 

umumnya memahami benda sebagai barang yang riil, dapat dilihat, disentuh dan 

sebagai objek yang nyata. 

Pemahaman masyarakat Indonesia tersebut sangatlah 

mempengaruhi pelaksanaan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta di 

Indonesia. Sebagaimana diketahui, baik dari laporan ataupun berbagai 

pemberitaan pers, sejak beberapa tahun terakhir ini kian sering terdengar 

tentang semakin besar dan meluasnya pelanggaran terhadap Hak Cipta. Latar 

belakang dari semua itu, pada dasarnya memang berkisar pada keinginan untuk 

mencari keuntungan finansial secara cepat dengan mengabaikan kepentingan 

para Pemegang Hak Cipta. Dampak dari kegiatan pelanggaran tersebut  telah 

sedemikian besarnya terhadap tatanan kehidupan bangsa di bidang ekonomi 

dan hukum.6 Dalam hal ini, realitas di masyarakat masih menunjukkan 

banyaknya pelanggaran hak cipta dan disinyalir telah mencapai tingkat yang 

membahayakan dan dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat  pada 

umumnya terutama kreativitas untuk mencipta. Di sisi lain, hingga saat ini usaha 

yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka perlindungan terhadap 

karya cipta ternyata belum membuahkan hasil yang maksimal, meskipun UU No. 

19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dalam memberikan perlindungan hukum 

terhadap suatu karya cipta maupun terhadap hak dan kepentingan pencipta dan 

pemegang hak cipta sudah cukup memadai bahkan dapat dikatakan berlebihan, 

namun pada tataran praksis pelanggaran hak cipta masih terus menggejala dan 

seolah-olah tidak dapat ditangani oleh aparat penegak hukum. Berbagai macam 

                                                           
5
     Sebagaimana pernyataan Ismail Saleh dalam H. OK Saidin. 2003. Edisi ke 3. Aspek 
Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), RajaGrafindo Persada. 
Jakarta. h. 47. 
 
6
    H. OK Saidin. 2003. op. cit., h. 158. 
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pelanggaran terus berlangsung seperti pembajakan terhadap karya cipta, 

mengumumkan, mengedarkan, maupun menjual karya cipta orang lain tanpa 

seijin pencipta atau pemegang hak cipta.7 

Keadaan tersebut menunjukkan terjadinya pelanggaran hak cipta 

dimana pada pokoknya hak cipta terdiri dari 2 (dua) macam hak yang sifatnya 

mutual eksklusive, yaitu antara hak ekonomi (economic right)  di satu  pihak dan 

hak moral (moral right) di pihak lainnya.8 Di dalam hak ekonomi tersebut, ada hak 

menyewakan (rental right) dari pencipta atau pemegang hak cipta. Hak 

menyewakan adalah hak pencipta atau pemegang hak cipta atas karya film 

(sinematografi) dan program komputer maupun produser rekaman suara berupa 

hak untuk melarang orang atau pihak lain yang tanpa persetujuannya 

menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.9 

Terkait dengan tulisan ini maka, untuk karya sinematografi jika persewaan 

menimbulkan penyalinan secara meluas yang merugikan hak khusus 

penggandaan yang diberikan oleh pencipta kepada pemegang hak ciptanya 

maka negara anggota TRIPs termasuk Indonesia harus mengatur ketentuan 

rental right 10 (Pasal  11 TRIPs). Untuk  selanjutnya,  ketentuan hak penyewaan 

ini diatur dalam Pasal 2 ayat (2)  Undang-undang  Hak Cipta Nomor 12 Tahun 

1997 yang disempurnakan oleh Pasal 2 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang 

Hak Cipta yang mengatur bahwa : 

                                                           
7
     Sophar  Maru Hutagalung. op. cit., h. 2. 
 
8
    Klasifikasi yang demikian untuk lebih lengkapnya dapat dibaca dalam Suyud Margono 
dan Amir Angkasa, op.cit., h.21-22. 
 
9
      Suyud Margono dan Amir Angkasa, op. cit., h.22. 
 
10
    H. OK Saidin. 2003.op.cit., h. 212. 
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"Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dan Program 

Komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang 

tanpa persetujuannya menyewakan Ciptaan tersebut untuk kepentingan yang 

bersifat komersial". 

Dalam konteks permasalahan tersebut, yang tampak bukan hanya 

pada tidak berjalannya perlindungan hukum atas hak penyewaan bagi pencipta 

maupun pemegang hak cipta karya sinematografi, melainkan juga ketidaktahuan 

dan ketidakpahaman pelaku usaha karya sinematografi atas hak penyewaan, 

serta budaya hukum masyarakat, khususnya pelaku usaha persewaan Video 

Compact Disc (untuk penulisan selanjutnya disingkat VCD) yang menganggap 

bahwa hak milik atas benda berupa VCD merupakan hak yang bersifat mutlak 

dan penuh atas benda  yang secara riil dikuasai.  

Berdasarkan hasil survey awal, ditemukan suatu realitas terhadap 

pelaku usaha penyewaan VCD yang mengganggap bahwa  membeli VCD secara 

sah maka berarti terjadi peralihan hak milik secara langsung dan penuh dari 

penjual kepada pembeli. Sehingga bagi pelaku usaha persewaan VCD  yang 

telah membeli VCD dengan sah maka mereka menganggap memiliki hak penuh 

atas VCD yang dibelinya berupa kebebasan memperlakukan VCD tersebut, 

seperti diberikan pada orang lain, dijual kembali pada orang lain, maupun 

disewakan pada orang lain dengan tanpa ijin dari pencipta maupun pemegang 

hak cipta atas karya sinematografi dalam bentuk VCD. Menurut pelaku usaha 

penyewaan VCD, hal tersebut sah-sah saja karena mereka  telah mengeluarkan 

uang untuk membeli VCD tersebut.11 Kondisi pemahaman kepemilikan yang 

demikian selaras dengan pernyataan Dias yang menyatakan bahwa pemilikan 

mempunyai artinya tersendiri dalam hubungannya dengan kehidupan 

                                                           
11
     Hasil interview survey pendahuluan di beberapa tempat penyewaan VCD di Kota 

Malang; Tiga Bintang, Atlantic, dan OZZY pada hari  Jum'at, 17 November 2004. 
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masyarakat tempat ia diterima sebagai suatu konsep hukum. Apabila kita mulai 

membicarakan dalam artinya yang demikian itu, kita membicarakan pemilikan 

dalam konteks sosial, tidak lagi sebagai suatu kategori yuridis.12 

Uraian tersebut menunjukkan bahwa, kendala dalam penegakan UU 

No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta diantaranya adalah terkait dengan faktor 

budaya sebagian masyarakat  Indonesia yang belum mengenal adanya 

perlindungan hak cipta sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (untuk 

penulisan selanjutnya disingkat HKI). Budaya sebagian masyarakat Indonesia 

cenderung menganggap HKI sebagai suatu public domain dan bukan merupakan 

suatu hak individu yang membutuhkan perlindungan hukum secara optimal. 

Dengan demikian, budaya masyarakat Indonesia yang masih bersifat komunal 

merupakan salah satu kendala yang besar dalam kerangka penegakan UU No. 

19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Padahal, di satu sisi pemerintah harus 

menegakkan Undang-Undang Hak Cipta untuk memenuhi kewajiban Trade 

Related Aspects of Intellectual Property Right (TRIPs) sebagai konsekuensi 

yuridis ikut sertanya Indonesia sebagai anggota World Trade Organization 

(WTO) dan turut serta meratifikasi perjanjian multilateral General Agreement on 

Trade and Tariff (GATT) Putaran Uruguay 1994 yang kemudian meratifikasinya 

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 . Namun, disisi lain budaya 

masyarakat Indonesia belum sepenuhnya mengenal dan mengerti mengenai 

perlindungan HKI13  (dalam hal ini hak cipta).  

Realitas tersebut menunjukkan, tidak berjalannya penegakan hukum 

ketentuan hak penyewaan (rental right)  sebagai  bagian  dari  aturan   dalam  

                                                                                                                                                               

 
12
     Dias dalam Satjipto Rahardjo. 2000. Edisi ke 5.   Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti. 

Bandung. h. 66. 
 
13
  Ranti Fauza Maulana. Rabu 20 Agustus 2003. Penegakan UU Hak Cipta, 

www.pikiranrakyat.com. 
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UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta karena kondisi budaya masyarakat 

(pelaku usaha penyewaan VCD) yang memiliki konsep berbeda tentang hak milik 

atas karya sinematografi. Kegagalan konsep hak cipta ini ditandai oleh tidak atau 

belum adanya pelaku usaha penyewaan VCD yang meminta ijin kepada pencipta 

atau pemegang hak cipta sebagai wujud pelaksanaan hak penyewaan, ataupun 

tidak atau belum adanya tuntutan dari pencipta ataupun pemegang hak cipta 

terhadap penyebarluasan VCD melalui penyewaan tanpa ijin. Dengan demikian 

maka, permasalahannya tidak saja terletak pada  belum atau tidak 

membudayanya UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, tetapi memang 

secara budaya konsep hukum hak cipta berlawanan dan atau tidak sesuai 

dengan pandangan pelaku usaha penyewaan VCD tentang hakikat hak milik atas 

barang karya cipta sinematografi. 

Berdasar uraian tersebut maka, penelitian terhadap implementasi 

ketentuan hak penyewaan dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta 

terhadap pelaku usaha penyewaan VCD merupakan hal yang sangat penting dan 

menarik bagi peneliti untuk beberapa alasan : pertama, bahwa budaya hukum 

masyarakat (pelaku usaha penyewaan VCD) tidak mendukung pelaksanaan 

ketentuan hak penyewaan karena adanya perbedaan konsepsi tentang hak milik 

antara UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan konsep yang 

berkembang dalam masyarakat . Kedua, penegakan hukum ketentuan hak 

penyewaan belum dapat terwujud di Indonesia karena adanya perbenturan 

konsep karya cipta sebagai public domain  ataukah sebagai hak individu. Ketiga, 

bahwa dalam arah mendayagunakan dan memfungsikan UU No. 19 Tahun 2002 

tentang Hak Cipta, pemahaman terhadap budaya pelaku usaha penyewaan VCD 

sangat diperlukan untuk menemukan aspek-aspek internal yang dapat dipakai 

sebagai alat bagi arah pendayagunaan dan berfungsinya ketentuan hak 

penyewaan Undang-undang Hak Cipta di masa yang akan datang. 
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Alasan-alasan tersebut merupakan dasar pertimbangan  bagi  peneliti 

untuk  mengadakan  penelitian  di  Kota Malang  yang  memiliki  banyak  industri 

penyewaan  VCD    dan   kemudian merumuskannya  dalam  judul  

"Implementasi Pasal 2 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta 

(Studi Yuridis Sosiologis Penerapan Hak Penyewaan Terhadap Pelaku 

Usaha Penyewaan Karya Sinematografi Dalam Bentuk VCD di Kota 

Malang)" dalam fokus penelitian hukum yang normatif empiris (terapan), yaitu 

mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-

undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang 

terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam 

hal ini, pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan 

pada peristiwa hukum in concreto itu sesuai atau tidak dengan ketentuan 

undang-undang atau ketentuan kontrak.14 

 
 
B. Permasalahan 

Permasalahan  penegakan hukum UU No. 19 Tahun 2002 tentang 

Hak Cipta, yaitu ketentuan  tentang hak penyewaan terletak pada tidak atau 

belum membudayanya konsep hukum hak cipta dalam masyarakat, sehingga 

perlindungan hukum terhadap pencipta maupun pemegang hak cipta dan 

ciptaanya belum efektif. 

Sulitnya penegakan hukum tersebut  juga diperkuat oleh perbedaan 

konsep tentang  public domain dan  hak individu dalam  hak cipta yang 

berkembang di masyarakat. Dalam hal ini perlindungan atas karya cipta yang 

merupakan hak atas kebendaan immateriil (tidak berwujud) tidak dapat diterima 

oleh para pelaku usaha penyewaan VCD karena pemahaman konsep hak milik 

                                                           
14
     Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti. 

Bandung. h. 53. 



Ye
nn

y 
Et

a 
W

id
ya

nt
i. 

DO
 N

O
T 

CO
PY

 

 

10 

yang berbeda dalam masyarakat. Konsep hak milik menurut BW adalah bersifat 

individualistik, penuh, dan tidak dapat diganggu gugat. Hal tersebut sangat 

berbeda halnya dengan konsep hak milik menurut masyarakat Indonesia yang 

mendasarkan pada hukum adat yang lebih mementingkan masyarakat 

dibandingkan individu. 15 

Berpijak pada asumsi di atas maka permasalahan umum penelitian 

ini dirumuskan dalam pertanyaan operasional sebagai berikut : 

1. Mengapa Ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak 

Cipta tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan? 

2. Tindakan-tindakan hukum apakah yang ditempuh oleh pemegang hak cipta 

untuk memfungsikan Pasal 2 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak 

Cipta? 

 

C.  Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan 

menjelaskan  budaya hukum  pelaku usaha penyewaan VCD di Kota Malang, 

baik yang bersifat adaptif maupun resistensinya terhadap fungsionalisasi  atau 

pemberdayaan ketentuan hak penyewaan dalam Undang-undang Hak Cipta. 

Tujuan umum ini didasari asumsi teoritis bahwa antara budaya hukum 

masyarakat dengan penerimaan ataupun penolakan terhadap sesuatu yang 

datang dari luar (termasuk hukum sebagai hasil olah pikir budaya modern), akan 

sangat ditentukan oleh klasifikasi budaya masyarakat yang menjadi sasaran 

hukum tersebut. 

                                                                                                                                                               

 
15
      Tim Lindsey et.al. 2003. Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Alumni. 

Bandung. h. 71. 
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Berdasar pada tujuan umum tersebut, maka secara khusus penelitian 

ini bertujuan : 

1. Untuk menganalisa dan menemukan penyebab tidak berjalannya ketentuan 

Pasal 2 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. 

2. Untuk  menganalisa dan mendapatkan gambaran tentang tindakan-tindakan 

hukum apa yang ditempuh oleh pemegang hak cipta dalam rangka 

memfungsikan Pasal 2 ayat (2)  UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. 

 

D.  Manfaat Penelitian 

Apabila tujuan-tujuan sebagaimana dirumuskan di atas tercapai, 

maka diharapkan hasil penelitian ini memenuhi 2 (dua) aspek kegunaan 

sekaligus, yaitu: 

1. Aspek keilmuan; penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi 

perbendaharaan konsep, metode maupun pengembangan teori dalam 

khasanah studi ilmu hukum dan masyarakat yang akhir-akhir ini makin sering 

dikaji oleh para sosiolog maupun antropolog. 

2. Aspek praktis; walaupun tidak dimaksudkan untuk menghasilkan solusi 

praktis, hasil penelitian ini dapat saja digunakan sebagai informasi awal, baik 

bagi peneliti yang hendak meneliti bidang kajian yang sama maupun bagi 

para perencana dan pelaksana hukum sesuai dengan profesi yang 

diembannya masing-masing. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. KONSEP DASAR HAK CIPTA 

Berbicara tentang konsep dasar hak cipta, maka dalam kepustakaan 

hukum di Indonesia yang pertama kali dikenal adalah istilah hak pengarang 

(author right) yaitu setelah diberlakukannya UU Hak Pengarang (Auteurswet 

1912 Stb. 1912 No. 600), kemudian menyusul istilah hak cipta. Pengertian kedua 

istilah tersebut menurut sejarah perkembangannya mempunyai perbedaan yang 

cukup besar. Istilah Hak Pengarang (Author Right) berkembang dari daratan 

Eropa yang menganut sistem hukum sipil, sedangkan istilah hak cipta (copyright) 

bermula dari negara yang menganut sistem Common Law. Pengertian hak cipta 

asal mulanya hanya menggambarkan hak untuk menggandakan atau 

memperbanyak suatu karya cipta.16 Menurut Stanley Rubenstein, sekitar tahun 

1740 tercatat pertama kali orang menggunakan istilah "copyright". Di Inggris 

pemakaian istilah hak cipta (copyright) pertama kali berkembang untuk 

menggambarkan konsep guna melindungi penerbit dari tindakan penggandaan 

buku oleh pihak lain yang tidak mempunyai hak untuk menerbitkannya. 

Perlindungan diberikan bukan kepada si pencipta (author), melainkan diberikan 

kepada pihak penerbit. Perlindungan tersebut dimaksudkan untuk memberikan 

jaminan atas investasi penerbit dalam membiayai percetakan suatu karya. Hal ini 

sesuai dengan landasan penekanan sistem hak cipta dalam ”common law 

system" yang mengacu pada segi ekonomi.17 

                                                           
16
     Stephen M. Steawart dalam Muhamad Djumhana.,R.Djubaedillah. op. cit. h. 37. 
 
17
     Muhamad Djumhana.,R.Djubaedillah. op. cit. h. 38. 
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Hanya saja perkembangan selanjutnya perlindungan dalam hukum 

hak cipta bergeser lebih mengutamakan perlindungan si penerbit. Pergeseran 

tersebut membawa perubahan bahwa kemudian perlindungan tidak hanya 

menyangkut bidang buku saja, perlindungannya diperluas mencakup bidang 

drama, musik, dan pekerjaan artistik (artistic work). Setelah berkembangnya 

tekhnologi, maka karya cipta sinematografi, fotografi, rekaman suara, dan 

penyiaran, juga dilindungi dalam hak cipta.18 

Pada mulanya jauh berbeda pengertian antara hak cipta (copy right) 

dengan hak pengarang (author right, droit d' auteur, diritto d' autore) yang 

menunjukkan keseluruhan hak-hak yang dimiliki oleh pengarang atau pembuat 

suatu karya cipta. Menurut konsep droit d' auteur, hak pengarang tersebut terdiri 

dari hak moral, dan hak ekonomi. Konsep ini berkembang pesat pada saat dan 

setelah Revolusi Prancis 1789. Konsep ini melandaskan pada prinsip hukum 

alam. Pencipta dipandang mempunyai suatu hak alamiah (natural right) atas apa 

yang diciptakannya.19 

Lebih lanjut H. OK. Saidin mengkategorikan hak cipta sebagai 

berikut: 

A. Hak Cipta sebagai Hak Kebendaan 

Dalam Bahasa Belanda hak kebendaan disebut "zakelijk recht". 

Prof. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan (1981) memberikan rumusan tentang 

hak kebendaan yakni:20 

                                                           
18
     ibid 

 
19
     ibid 
 
20
     Sri Soedewi Masjchoen Sofwan dalam H. OK. Saidin. op.cit. h. 48-49 
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"hak mutlak atas suatu benda dimana hak itu memberikan kekuasaan 

langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun 

juga". 

Dalam hal ini beberapa ciri pokok hak kebendaan, yaitu:21 

1. merupakan hak mutlak, dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. 

2. Mempunyai zaaksgevolg atau droit de suite (hak yang mengikuti). Artinya 

hak itu terus mengikuti bendanya dimanapun juga (dalam tangan 

siapapun juga) benda itu berada. Hak itu terus saja mengikuti orang yang 

mempunyainya. 

3. Sistem yang dianut dalam hak kebendaan dimana terhadap yang lebih 

dahulu terjadi mempunyai kedudukan dan tingkat yang lebih tinggi 

daripada yang terjadi kemudian. 

4. Mempunyai sifat droit de preference (hak yang didahulukan). 

5. Adanya apa yang dinamakan gugat kebendaan. 

6. Kemungkinan untuk dapat memindahkan hak kebendaan itu dapat secara 

sepenuhnya dilakukan. 

Oleh Prof. Mariam Darus Badrulzaman, mengenai hak 

kebendaan ini dibaginya atas dua bagian, yaitu:22 

1. Hak Kebendaan yang sempurna, adalah hak kebendaan yang 

memberikan kenikmatan yang sempurna (penuh) bagi si pemilik, 

selanjutnya hal yang demikian disebut hak kepemilikan. 

2. Hak Kebendaan yang terbatas, adalah hak yang memberikan 

kenikmatan yang tidak penuh atas suatu benda. Artinya, hak kebendaan 

                                                           
21
    ibid. h. 49. 
 
22
     Mariam Darus Badrulzaman dalam H. OK. Saidin. op. cit. h. 50. 
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terbatas itu tidak penuh atau kurang sempurnanya jika dibandingkan 

dengan hak milik. 

Jadi, dari pandangan Mariam Darus Badrulzaman tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan hak kebendaan yang 

sempurna itu adalah hak milik, sedangkan selebihnya termasuk dalam 

kategori hak kebendaan yang terbatas. 

Jika dikaitkan dengan hak cipta maka dapatlah dikatakan hak 

cipta sebagai hak kebendaan. Pandangan ini disimpulkan dari rumusan 

Pasal 1 butir 1 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yaitu: 

"hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta maupun penerima hak untuk 

mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi ijin untuk 

itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku". 

Hal ini menunjukkan bahwa hak cipta itu hanya dapat dimiliki 

oleh si pencipta atau si penerima hak. Hanya namanya yang disebut sebagai 

pemegang hak khususlah yang boleh menggunakan hak cipta dan ia 

dilindungi dalam penggunaan haknya terhadap subjek lain yang 

mengganggu atau yang menggunakannya tidak dengan cara yang 

diperkenankan oleh aturan hukum.23 

B. Hak Cipta sebagai Hak Kekayaan Immateriil 

Yang dimaksud dengan hak kekayaan immateriil adalah suatu 

hak kekayaan yang objek haknya adalah benda tidak berwujud (benda tidak 

bertubuh). Secara sederhana hak kekayaan immateriil adalah semua benda 

yang tidak dapat dilihat atau diraba dan dapat dijadikan objek hak kekayaan. 

                                                           
23
     ibid 
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Untuk memastikan tempat atau kedudukan hak cipta sebagai hak kekayaan 

immateriil maka dapat dilihat dalam rumusan Pasal 499 KUH Perdata: 

"Menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah, tiap-tiap 

barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik". 

Menurut rumusan tersebut maka hak cipta dapat dijadikan objek hak milik, 

oleh karena itu pemegang hak cipta dapat menguasai hak cipta sebagai hak 

milik.24  

Dalam hal ini dapatlah diungkapkan apa yang dikutip oleh Prof. 

Mahadi dari buku Pitlo yang mengatakan: 

"……..serupa dengan hak tagih, hak immateriil tidak mempunyai benda 

berwujud sebagai objek. Hak immateriil termasuk ke dalam hak-hak yang 

disebut pasal 499 KUH Perdata. Oleh sebab itu hak milik immateriil itu 

sendiri dapat menjadi obyek dari sesuatu hak benda. Juga hak benda adalah 

hak absolut yang objeknya bukan benda berwujud (barang), itulah apa yang 

disebut dengan nama hak milik intelektual (intellectual propertyrights).25 

 
B. PEMEGANG HAK CIPTA 

Pasal 1 butir 4 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta 

mengatur bahwa: 

"Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak 

yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima 

lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut".  

Menurut Vollmar, setiap makhluk hidup mempunyai apa yang 

disebut wewenang berhak yaitu kewenangan untuk membezit (mempunyai) 

                                                           

 
24
     ibid. h. 52-53. 

 
25
     ibid. h. 53. 
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hak-hak dan setiap hak tentu ada subjek haknya sebagai pendukung hak 

tersebut. Selaras dengan hal tersebut C.S.T. Kansil (1980) menyatakan 

bahwa setiap ada hak tentu  ada kewajiban. Setiap pendukung hak dan 

kewajiban disebut subjek hukum yang terdiri atas manusia (natuurlijk person) 

dan badan hukum (rechtspersoon).26 

Prof. Mahadi menulis bahwa setiap ada subyek tentu ada obyek, 

kedua-duanya tidak lepas satu sama lain, melainkan ada relasi (hubungan), 

ada hubungan antara yang satu dengan yang lain, hubungan ini namanya 

eigendom recht atau hak milik. Selanjutnya, menurut Pitlo sebagaimana 

dikutip oleh Prof. Mahadi menuliskan bahwa di satu pihak ada seseorang 

(atau kumpulan orang/ badan hukum), yakni subyek hak, dan pada pihak lain 

ada benda yaitu obyek hak. Dengan kata lain kalau ada sesuatu hak maka 

harus ada benda, objek hak, tempat hak itu melekat, dan harus pula ada 

orang subyek yang mempunyai hak itu. Jadi dikaitkan dengan hak cipta 

maka yang menjadi subyeknya ialah pemegang hak, yaitu pencipta atau 

orang atau badan hukum yang secara sah memperoleh hak itu, yaitu dengan 

jalan pewarisan, hibah, wasiat, atau pihak lain dengan perjanjian 

sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 3 UU No. 19 Tahun 2002 tentang 

Hak Cipta, sedangkan yang menjadi obyeknya ialah benda yang dalam hal 

ini adalah hak cipta, sebagai benda immateriil.27 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
26
     ibid. h. 70. 

 
27
     ibid 
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C. PRINSIP DASAR HAK CIPTA DAN RUANG LINGKUPNYA 

Dalam kerangka ciptaan yang mendapatkan hak cipta setidaknya 

harus memperhatikan beberapa prinsip dasar hak cipta, yaitu:28 

1. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli 

Salah satu prinsip yang paling fundamental dari perlindungan hak cipta 

adalah konsep bahwa hak cipta adalah konsep bahwa hak cipta hanya 

berkenaan dengan bentuk perwujudan dari suatu ciptaan misalnya buku, 

sehingga tidak berkenaan atau tidak berurusan dengan substansinya. 

Dari prinsip dasar ini telah melahirkan dua subprinsip, yaitu: 

a. Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (orisinil) untuk dapat 

menikmati hak-hak yang diberikan undang-undang keaslian, sangat 

erat hubungannya dengan bentuk perwujudan suatu ciptaan. 

b. Suatu ciptaan, mempunyai hak cipta jika ciptaan yang bersangkutan 

diwujudkan dalam bentuk tertulis atau bentuk material yang lain. Ini 

berarti bahwa suatu ide atau suatu pikiran atau suatu gagasan atau 

cita-cita belum merupakan suatu ciptaan. 

2. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis) 

Suatu hak cipta eksis pada saat seorang pencipta mewujudkan idenya 

dalam suatu bentuk yang berwujud yang dapat berupa buku. Dengan 

adanya wujud dari suatu ide, suatu ciptaan lahir. Ciptaan yang dilahirkan 

dapat diumumkan (to make public/ openbaarmaken) dan dapat tidak 

diumumkan. Suatu ciptaan yang tidak diumumkan, hak ciptanya tetap 

ada pada pencipta. 

3. Suatu ciptaan tidak perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta 

                                                           
28
     Edi Damian dalam Budi Agus Riswandi;M. Syamsudin. op. cit. h.8-10. 
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Suatu ciptaan yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan 

(published/ unpublished work) kedua-duanya dapat memperoleh hak 

cipta. 

4. Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum (legal 

right) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik 

suatu ciptaan 

5. Hak cipta bukan hak mutlak (absolut) 

Hak cipta bukan suatu monopoli mutlak melainkan hanya suatu limited 

monopoly. Hal ini dapat terjadi karena hak cipta secara konseptual tidak 

mengenal konsep monopoli penuh, sehingga mungkin saja seorang 

pencipta menciptakan suatu ciptaan yang sama dengan ciptaan yang 

telah tercipta terlebih dahulu. 

Mengacu pada UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, maka 

ciptaan yang mendapat perlindungan hukum ada dalam lingkup seni, sastra, 

dan ilmu pengetahuan. Dari tiga lingkup ini undang-undang merinci lagi 

diantaranya seperti yang ada pada ketentuan Pasal 12 UU No. 19 Tahun 

2002 tentang Hak Cipta, yaitu terdiri dari:29 

1. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis 
yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain. 

2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu. 
3. Alat peraga yang digunakan untuk kepentingan pendidikan dan ilmu 

pengetahuan. 
4. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks. 
5. Drama atau drama musikal, tari, koreografi atau pewayangan, dan 

pantomim. 
6. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, 

seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan. 
7. Arsitektur 
8. Peta 
9. Seni batik 
10. Sinematografi 
11. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain 

dari hasil pengalihwujudan. 
 

                                                           
29
     ibid. h. 10. 
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UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta selain mengatur 

ciptaan yang diberikan perlindungan hukum, juga mengatur ciptaan-ciptaan 

yang tidak diberikan perlindungan hukum. Beberapa ciptaan yang tidak 

mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Pasal 13 UU No. 19 Tahun 

2002 tentang Hak Cipta, yaitu: 

a. hasil rapat  terbuka lembaga-lembaga Negara; 

b. peraturan perundang-undangan; 

c. pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah; 

d. putusan pengadilan atau penetapan hakim; atau 

e. keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis 

lainnya. 

 
 
D. PEMBATASAN HAK CIPTA 

Seperti halnya hak milik perorangan lainnya, hak cipta juga 

mengenal pembatasan dalam penggunaan atau pemanfaatannya. Menurut 

Bambang Kesowo tidaklah benar adanya anggapan bahwa pemegang hak 

cipta boleh memanfaatkannya sesuka hati.30 Beberapa pembatasan atau 

pemanfaatan hak cipta tetapi tidak dikategorikan sebagai pelanggaran hak 

cipta diantaranya :31 

1. Pengumuman dan/ atau perbanyakan lambang Negara dan lagu 

kebangsaan menurut sifatnya yang asli; 

2. Pengumuman dan/ atau perbanyakan segala sesuatu yang 

diumumkan dan/ atau diperbanyak oleh atau atas nama pemerintah, 

kecuali apabila hak cipta itu dinyatakan  dilindungi, baik dengan 

                                                           

 
30
     ibid. h. 14. 
 
31
     ibid. h. 14-16. 
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peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada 

ciptaan itu sendiri atau ketika ciptaan itu diumumkan dan/ atau 

diperbanyak; 

3. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari 

kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber 

sejenis lain dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara 

lengkap; 

4. Penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, 

penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan 

kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan 

kepentingan yang wajar dari pencipta; 

5. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, 

guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar pengadilan; 

6. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, 

guna keperluan ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan 

dan ilmu pengetahuan serta pertunjukan atau pementasan yang tidak 

dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan 

yang wajar dari pencipta; 

7. Perbanyakan suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra 

dalam huruf braile guna keperluan para tunanetra, kecuali jika 

perbanyakan itu bersifat komersial; 

8. Perbanyakan suatu ciptaan selain program komputer, secara terbatas 

dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh 

perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, 

dan pusat dokumentasi yang nonkomersial semata-mata untuk 

keperluan aktivitasnya. 
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9. Perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan 

tekhnis atas karya arsitektur, seperti ciptaan bangunan; 

10. Pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik 

program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan 

sendiri. 

 
E. HAK-HAK PENCIPTA 

Hak pencipta dan atau pemegang hak cipta dibagi menjadi hak 

ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh seorang 

pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Hak ekonomi 

meliputi jenis hak:32 

1. Hak reproduksi atau penggandaan (reproduction right) 

2. Hak adaptasi (adaptation right) 

3. Hak distribusi (distribution right) 

4. Hak pertunjukan (public performance right) 

5. Hak penyiaran (broadcasting right) 

6. Hak program kabel (cablecasting right) 

7. Droit de Suit33 

8. Hak pinjam masyarakat (public lending right) 

Dan terakhir adalah yang dikenal dengan hak penyewaan, yaitu hak pencipta 

atau pemegang hak cipta atas karya film (sinematografi) dan program 

komputer maupun produser rekaman suara berupa hak untuk melarang 

                                                           
32
     Muhamad Djumhana; R. Djubaedillah. op. cit. h. 52. 
 
33
     Yaitu hak yang mempunyai sifat yang senantiasa mengikuti barangnya, dimanapun 

juga barang itu berada, untuk lengkapnya baca F.X. Suhardana.1996. Hukum Perdata I, 
Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. h. 165. 
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orang atau pihak lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan 

tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.34 

Hak moral adalah hak-hak yang melindungi kepentingan pribadi 

si pencipta. Konsep hak moral ini berasal dari sistem hukum kontinental yaitu 

Prancis. Menurut konsep hukum kontinental hak pengarang (droit d' auteur, 

author rights) terbagi menjadi hak ekonomi untuk mendapatkan keuntungan 

yang bernilai ekonomi seperti uang, dan hak moral yang menyangkut 

perlindungan atas reputasi si pencipta.35 

Uraian tersebut selaras dengan pernyataan Jill McKeough dan 

Andrew Stewart bahwa:36 

 "The basic principle behind copyright protection is the concept that an 

author (or artist, musician, playwright, or film maker) should have the right 

to exploit their work without others being allowed to copy that creative 

output". 

Berdasar pernyataan tersebut maka peneliti terjemahkan bahwa prinsip 

dasar perlindungan hak cipta adalah konsep bahwa pengarang (atau artis, 

musisi, dramawan, atau pembuat film) sudah seharusnya memiliki hak untuk 

memanfaatkan hasil karya pekerjaan mereka tanpa diikuti oleh pihak lain 

untuk menggandakan hasil karya tersebut.  

 
 
 
 
 
 

                                                           
34
     Suyud Margono dan Amir Angkasa . op. cit. h. 22. 

 
35
     Muhamad Djumhana; R. Djubaedillah. op. cit. h. 58. 
 
36
    Jill McKeough; Andrew Stewart. 1997. Second Edition. Intellectual Property in 

Australia, Butterworths. Sydney-Adelaide-Brisbane-Canberra-Melbourne-Perth. 
h.119. 
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F. MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA 

UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta memberikan pilihan 

mekanisme bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mempertahankan 

haknya dengan 3 (tiga) cara, yaitu: 

a. Melalui gugatan perdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 

Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Selain itu 

pemegang hak cipta juga berhak meminta penetapan sementara dari 

hakim agar tidak timbul kerugian yang lebih besar bagi pemegang hak 

cipta.  

b. Melalui tuntutan pidana, pengajuan gugatan perdata dalam tindak 

pidana hak cipta tidak menggugurkan hak negara untuk melakukan 

tuntutan pidana. Pasal 72 Undang-undang No. 19 Tahun 2002 

tentang Hak Cipta telah mengatur ketentuan pidana dengan sanksi 

pidana yang cukup tinggi. 

c. Pilihan yang terakhir adalah pemanfaatan Penyelesaian Sengketa 

Alternatif (Alternatif Dispute resolution) yang meliputi Negosiasi, 

Mediasi, dan Arbitrase. 
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BAB III 

KERANGKA KONSEP PENELITIAN 

 
Pada tataran empiris, terdapat pelaku usaha penyewaan karya 

sinematografi dalam bentuk VCD tanpa ijin. Kegiatan tersebut bagi pencipta atau 

pemegang hak cipta menimbulkan kerugian, yaitu berkurangnya tingkat 

pendapatan dari hasil royalti atas karya cipta sinematografi dalam bentuk VCD. 

Untuk melindungi pencipta atau pemegang hak cipta karya sinematografi dalam 

bentuk VCD maka pemerintah mengeluarkan UU No. 19 Tahun 2002 tentang 

Hak Cipta. 

Perlindungan atas hak cipta  diantaranya diatur dalam Pasal 2 Ayat 

(2) UU No. 19 Tahun 2002 yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut :  

"Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dan Program 

Komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang 

tanpa persetujuannya menyewakan Ciptaan tersebut untuk kepentingan yang 

bersifat komersial".  

Artinya, di dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak 

Cipta memberikan hak menyewakan bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta 

atas karya sinematografi dan Program Komputer. 

Terkait dengan tulisan ini maka, adanya perlindungan terhadap hak 

cipta dapat diartikan bahwa hukum mengatur pelaku usaha penyewaan VCD 

agar berbuat sebagaimana dikehendaki oleh hukum. Namun demikian, aturan 

hukum tentang hak cipta tidak hanya sekedar mengatur, namun juga 

memberikan sanksi dalam bentuk perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 56 

UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang berbunyi : 

(1) Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada 
Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptanya dan meminta penyitaan 
terhadap benda yang diumumkan atau hasil Perbanyakan Ciptaan itu. 
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(2) Pemegang Hak Cipta juga berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar 
memerintahkan penyerahan atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari 
penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran 
karya, yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta. 

(3) Sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang 
lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan 
pelanggar untuk menghentikan kegiatan Pengumuman dan/ atau 
Perbanyakan Ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran Hak 
Cipta. 

 
Aturan hukum tentang hak cipta juga memberikan sanksi pidana 

untuk memberikan kejeraan bagi pihak yang melakukan pelanggaran terhadap 

hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 72 UU No. 19 Tahun 2002 tentang 

Hak Cipta, yaitu: 

(1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan 
ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 
(satu) bulan dan/ atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta 
rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/ atau denda 
paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

(2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, 
atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran 
Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling 
banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

(3) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan 
untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

(4) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 17 dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

(5) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49 
ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/ atau 
denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). 

(6) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 
55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/ atau 
denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). 

(7) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana  
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/ atau denda paling 
banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). 

(8) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana 
dengan pidana   penjara  paling   lama  2 (dua)  tahun dan/ atau  denda  
paling   banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta juta rupiah). 

(9) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 28 dipidana dengan pidana 
penjara    paling    lama     5  (lima)   tahun    dan/ atau  denda   paling   
banyak   Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). 
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Hal tersebut menujukkan bahwa UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta 

merupakan jenis hukum yang  bersifat represif, artinya dengan adanya sanksi-

sanksi tersebut diharapkan menimbulkan rasa takut terhadap pelaku usaha 

penyewaan VCD untuk melanggar aturan hukum tentang hak cipta sebagaimana 

definisi hukum dari Puspisil bahwa: 

"hukum adalah aturan-aturan dan mode-mode tingkah laku yang dibuat menjadi 

kewajiban melalui sanksi-sanksi yang dijatuhkan terhadap setiap pelanggaran 

dan kejahatan melalui suatu otoritas pengendalian".37 

Namun demikian, dalam tataran praksis UU No. 19 Tahun 2002 

tentang Hak Cipta seringkali tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini 

tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut Soerjono 

Soekanto, berjalan tidaknya suatu aturan hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor 

yang meliputi: 38   

1. Undang-undang, 

2. Penegak Hukum, 

3. Faktor Sarana atau Fasilitas, 

4. Faktor Kebudayaan. 

Dalam hal ini, suatu sikap tindak atau perilaku hukum dianggap efektif apabila 

sikap tindak atau perilaku pihak lain menuju pada tujuan yang dikehendaki; 

artinya, apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum. 39  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan kerangka pemikiran 

bekerjanya hukum menurut L.M. Friedman. Menurut Friedman dalam bukunya 

                                                           
37
   Achmad Ali. 2002. Edisi ke 2. Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan 

Sosiologis), Gunung Agung. Jakarta. h. 24. 
 
38
   Soerjono Soekanto I. 2002. Edisi ke 4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Penegakan Hukum, RajaGrafindo Persada. Jakarta. h. 5-6. 
 
39
   Soerjono Soekanto II. 1985. Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi, Remadja Karya. 

Bandung. h.3 
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The Legal System menyatakan bahwa, yang mempengaruhi bekerjanya hukum 

dalam masyarakat berkaitan dengan tiga komponen, yaitu :40 

a. Substansi Hukum (Legal Substance); meliputi hukum primer yang mengatur 

tentang tingkah laku dan hukum sekunder yang meliputi tentang bagaimana 

memberlakukan dan memaksakan hukum primer. 

b. Struktur Hukum (Legal Structure); merupakan landasan dan merupakan 

unsur nyata dari suatu sistem hukum. Struktur dapat juga dikatakan sebagai 

kerangka yang permanen atau kerangka yang melembaga dari sistem 

hukum. 

c. Budaya Hukum (Legal Culture); merupakan bagian dari budaya pada 

umumnya yang dapat berupa kebiasaan-kebiasaan, pandangan, cara berfikir 

dan bertingkah laku yang kesemuanya dapat membentuk kekuatan sosial 

yang bergerak dengan cara tersendiri mendekati (mentaati) hukum atau 

sebaliknya bergerak menjauhi (melanggar) hukum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
40
     H. OK. Saidin. op. cit. h. 21. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosio-legal 

approach. Digunakannya pendekatan ini karena melalui pendekatan ini hukum 

tidak dipandang hanya sebagai peraturan atau kaidah-kaidah saja, akan tetapi 

juga meliputi bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat serta 

bagaimana hukum berinteraksi dengan lingkungan hukum itu diberlakukan. 41 

 
B. Wilayah Penelitian 

Wilayah penelitian dipilih secara purposive sampling, yaitu Kota 

Malang meliputi Kecamatan Blimbing, Lowokwaru, dan Klojen. Pemilihan 

wilayah ini didasarkan atas pertimbangan bahwa daerah-daerah tersebut 

merupakan pusat kegiatan usaha  penyewaan VCD. 

 
C. Sumber Data 

Data yang dikumpulkan dalam rencana penelitian adalah berkaitan 

dengan masalah yang telah dirumuskan di muka; 

Untuk menjawab permasalahan tersebut, peneliti menggunakan Teori 

Legal Sistem oleh L.M. Friedman, bahwa bekerjanya hukum tergantung pada 3 

(tiga) komponen, yaitu: 

a. substansi; 

b. struktur; 

c. kultur. 

                                                           
41
     Bambang Sunggono  mengutip Soetandyo Wignjosoebroto. 2002. Edisi I. 

Metodologi Penelitian Hukum, RajaGrafindo Persada. Jakarta. h.43. 
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Pada permasalahan pertama, yang peneliti gali adalah yang 

berkaitan dengan mengapa ketentuan Pasal 2 Ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 

tentang Hak Cipta tidak dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dalam 

hal ini peneliti memfokuskan pada tiga hal, yaitu: 

1. Substansi UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta : 

a. untuk mencari kelemahan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. 

b. sinkronisasi  ; 

- vertikal  

- horisontal 

2. Struktur :  

a. Tingkat pemahaman aparat penegak hukum terhadap  substansi  UU 

No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. 

b. Sikap aparat penegak hukum  dalam rangka implementasi Pasal 2 Ayat 

(2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta; diam, aktif, atau proaktif. 

c. Sikap yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan 

berlakunya UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. 

3. Kultur :  

a. Pandangan dan sikap pelaku usaha penyewaan VCD terhadap 

substansi UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. 

b. Tingkat pengetahuan pelaku usaha penyewaan VCD terhadap substansi 

UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. 

c. Tingkat kesadaran pelaku usaha penyewaan VCD dalam rangka 

implementasi Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 72 UU No. 19 Tahun 2002 

tentang Hak Cipta. 

Untuk permasalahan kedua peneliti memfokuskan pada tindakan-

tindakan hukum yang ditempuh oleh pemegang hak cipta dalam rangka 

memfungsikan Pasal 2 Ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. 
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Dalam hal ini peneliti memfokuskan pada tindakan yang pernah dilakukan oleh 

pemegang hak cipta. Dengan demikian dapat diperoleh suatu gambaran 

tentang tindakan hukum yang dilakukan oleh pemegang hak cipta terhadap 

para pelaku usaha penyewaan VCD tanpa ijin. 

 
D. Tekhnik Pengumpulan Data 

Untuk  jenis data  primer,  pengumpulan  data  dilakukan  melalui    4 

(empat) cara, yaitu :  

1) Pengamatan (survey) ; dilakukan dalam bentuk berstruktur/ terkontrol 

dimana sudah dipersiapkan terlebih dahulu secara terperinci hal-hal yang 

akan diamati yang dituangkan pada lembar pengamatan.42 Oleh karena itu, 

survey yang dilakukan selalu dikaitkan dengan dua hal penting, yaitu 

informasi dan konteks agar tidak kehilangan maknanya. 

Dalam hal ini dilakukan pengamatan terhadap sikap dan perilaku pelaku 

usaha penyewaan VCD di Kota Malang terkait dengan keberadaan 

Undang-undang Hak Cipta untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan 

pertama terkait dengan faktor budaya yang berkembang di kalangan 

pelaku usaha penyewaan VCD untuk menemukan penyebab implementasi 

Pasal 2 Ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tidak berjalan 

sebagaimana yang diharapkan. 

2) Wawancara (interview) ; dilakukan dengan cara terarah dan terstruktur 

(directive interview) yang berdasar pada sesuatu daftar pertanyaan yang 

sebelumnya telah disusun terlebih dahulu. Jadi disini peneliti lebih terarah 

kepada informan yang diwawancarai untuk memberi penjelasan menurut 

kemauannya sendiri berdasarkan pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. 

                                                           
42
       Burhan Ashshofa. 2001. Edisi ke 3. Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta. 

Jakarta. h.24. 
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Wawancara ini dilakukan terhadap pelaku usaha penyewaan 

VCD dan aparat penegak hukum, yaitu; anggota Satuan Reserse dan 

Kriminal (untuk penulisan selanjutnya disingkat Sat Reskrim) POLRI 

Polresta Malang yang pernah menangani kasus HKI , Jaksa di Kejaksaan 

Negeri Kota Malang yang pernah menangani kasus HKI, hakim di 

Pengadilan Negeri Kota Malang yang pernah menangani kasus HKI, dan 

hakim di Pengadilan Niaga Surabaya yang pernah menangani kasus HKI, 

untuk menemukan jawaban dari permasalahan pertama dengan tetap 

menggunakan  parameter penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti, 

diantaranya meliputi; tingkat pendidikan, tingkat pengetahuan,  

pengalaman, masa kerja aparat penegak hukum dan sikap, tingkat 

pengetahuan, serta pemahaman pelaku usaha penyewaan VCD terhadap 

UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. 

Wawancara juga dilakukan terhadap Pemegang Hak Cipta 

atas karya sinematografi dalam bentuk VCD yang tergabung dalam 

Asosiasi Industri Rekaman Video Indonesia (ASIREVI) di Jakarta untuk 

mendapat jawaban dari permasalahan kedua, yaitu tindakan-tindakan 

hukum yang dilakukan oleh pemegang Hak Cipta untuk memfungsikan 

Pasal 2 Ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. 

3) Penyebaran kuisioner ; kuisioner yang merupakan rangkaian pertanyaan 

untuk menjaring data yang diperlukan dalam penelitian disusun menjadi 

dua jenis pertanyaan :43 

a) pertanyaan  terbuka (open question), artinya suatu pertanyaan yang 

penuh memerlukan jawaban dari responden, oleh karena memang 

belum tersedia jawabannya. 

                                                           
43
    Bambang Waluyo. 2002. Cetakan Ketiga. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Sinar 

Grafika. Jakarta.  h. 40. 
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b) pertanyaan tertutup (closed question), artinya suatu pertanyaan yang 

sudah disediakan jawabannya. Dalam hal ini peneliti sudah 

menyediakan jawaban, sehingga responden harus memilih dan 

menjawab sesuai jawaban yang tersedia. 

Penyebaran kuisioner ditujukan pada aparat penegak hukum, meliputi; 

anggota Sat Reskrim POLRI di Polresta Malang, jaksa di Kejaksaan 

Negeri Malang, hakim di Pengadilan Negeri Malang, dan hakim di 

Pengadilan Niaga  Surabaya guna mengetahui tingkat pengetahuan 

aparat penegak hukum terhadap keberadaan UU No. 19 Tahun 2002 

tentang Hak Cipta. Penyebaran kuisioner dilakukan pula terhadap 

pelaku usaha penyewaan VCD untuk mengetahui pola pikir, sikap, 

pendapat, dan tingkat pengetahuan mereka akan keberadaan Undang-

undang Hak Cipta yang memberikan perlindungan terhadap Pencipta 

dan Pemegang Hak Cipta.  

4) Pencatatan (dokumentasi) ; dibuat dengan 2 (dua) cara, yaitu pencatatan 

secara langsung yang dibuat pada saat peneliti mengetahui perilaku 

responden tanpa menundanya, dan pencatatan tidak secara langsung, di 

sini peneliti mengandalkan ingatannya dengan menunda pencatatan 

setelah kejadian yang menjadi objek pengamatan selesai. 44 

Pencatatan ini dilakukan selama melakukan wawancara dengan aparat 

penegak hukum, yaitu; anggota Sat Reskrim POLRI Polresta Malang yang 

pernah menangani kasus HKI, jaksa di Kejaksaan  Negeri Kota Malang 

yang pernah menangani kasus HKI, hakim di Pengadilan Negeri Kota 

Malang yang pernah menangani kasus HKI, dan hakim di Pengadilan 

Niaga Surabaya yang pernah menangani kasus HKI guna menemukan 

                                                                                                                                                               

 
44
     ibid. h. 69-70. 
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penyebab implementasi Pasal 2 Ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang 

Hak Cipta tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Juga melakukan 

pencatatan pada saat melakukan wawancara dengan Pemegang Hak Cipta 

Karya Sinematografi dalam bentuk VCD yang tergabung dalam Asosiasi 

Industri Rekaman Video Indonesia (ASIREVI) di Jakarta guna 

mendapatkan jawaban mengenai tindakan-tindakan hukum yang dilakukan 

Pemegang Hak Cipta untuk memfungsikan Pasal 2 Ayat (2) UU No. 19 

Tahun 2002 tentang Hak Cipta. 

Sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi 

pustaka (library research), yaitu terhadap berbagai dokumen dan bahan-bahan 

pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam 

penelitian ini dipilih, dipilah, untuk kemudian dianalisis. 

 
E. Tekhnik Pengecekan Keabsahan Data 

Pengecekan keabsahan data dilakukan melalui tekhnik pemeriksaan 

triangulasi, khususnya triangulasi sumber. Yaitu penggunaan berbagai metode, 

bahan dan sumber informasi untuk memberikan penjelasan, menginterpretasi 

dan memberikan persepsi yang sebaik-baiknya tentang objek yang diteliti untuk 

mengadakan  klarifikasi terhadap sejumlah bahan, data, dan informasi yang 

dikumpulkan dan memverifikasi hasil observasi atau interpretasi yang telah 

dibuat peneliti.45 

F. Tekhnik Penentuan Responden : 

a. Untuk permasalahan 1, penentuan responden terhadap pelaku usaha 

penyewaan VCD  menggunakan metode random sampling karena 

populasi bersifat homogen dan ditetapkan 15% dari seluruh pelaku usaha 

                                                                                                                                                               

 
45
  Agus Salim. 2001. Teori Dan Paradigma Penelitian Sosial (dari Denzin Guba dan 

Penerapannya), Tiara Wacana. Yogya. h. 99. 
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penyewaan VCD di Kota Malang. Sedangkan penentuan sample secara 

cluster random sampling  karena populasi yang akan diteliti bersifat 

heterogen, akan tetapi dari kelompok heterogen tersebut memiliki 

kesamaan-kesamaan tertentu46 yaitu berkaitan dengan penyebab 

implementasi Pasal 2 Ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta 

tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, dalam hal ini aparat 

penegak hukum yang meliputi: anggota Sat Reskrim POLRI Polresta 

Malang yang pernah menangani kasus HKI, jaksa di Kejaksaan  Negeri 

Kota Malang yang pernah menangani kasus HKI, hakim di Pengadilan 

Negeri Kota Malang yang pernah menangani kasus HKI, dan hakim di 

Pengadilan Niaga Surabaya yang pernah menangani kasus HKI. 

b. Untuk permasalahan 2 menggunakan metode purposive sampling karena 

dipandang memiliki kapasitas tertentu, yaitu: pemegang Hak Cipta karya 

sinematografi dalam bentuk VCD yang tergabung dalam Asosiasi Industri 

Rekaman Video Indonesia (ASIREVI) yang berkedudukan di Jakarta. 

 
G. Analisis Data 

Pengertian analisis di sini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan 

dan penginterpretasian secara logis, sistematis, dan konsisten, dilakukan 

penelaahan data yang lebih rinci dan mendalam. Dari data primer yang telah 

berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini, melalui wawancara, kuisioner dan 

pencatatan, maka dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, 

yaitu peneliti memaparkan dan menggambarkan (interpretatif)  realita atas 

                                                                                                                                                               

 
46
     Amiruddin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum, RajaGrafindo 

Persada. Jakarta. 2004. h. 102. 
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permasalahan yang ada di lapangan baik berupa uraian kata maupun bentuk 

tabel yang sifatnya menunjang dalam rangka hasil penelitian di lapangan. 

Metode analisis  data dalam penelitian ini merupakan model interaktif 

yang meliputi empat tahapan kegiatan, yaitu : 

1) tahap pengumpulan data 

2) tahap reduksi data 

3) tahap pengujian data 

4) tahap verifikasi atau penarikan kesimpulan 

 
H. Definisi  Operasional Variabel 

1) Implementasi : bekerja atau tidak bekerjanya aturan hukum pasal 2 ayat 

(2)  UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta terkait dengan ketentuan 

hak penyewaan bagi pelaku usaha penyewaan VCD. 

2) Hak Penyewaan : hak pencipta atau penerima hak cipta atas karya film 

sinematografi dalam bentuk VCD berupa hak untuk melarang orang atau 

pihak lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk 

kepentingan yang bersifat komersial. 

3) Karya sinematografi : merupakan media komunikasi massa gambar gerak 

(motion pictures) meliputi film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film 

animasi yang direkam dalam bentuk video compact disc (VCD). 

4) Hak Cipta : hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk 

mengumumkan atau memperbanyak karya sinematografi dalam bentuk 

video compact disc (VCD). 

5) Pemegang Hak Cipta : pihak yang menerima hak cipta melalui pemberian 

lisensi dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut dari pihak 

yang menerima hak tersebut berupa ijin untuk menggandakan karya 

sinematografi dalam bentuk rekaman video compact disc (VCD). 
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6) Penyewaan VCD : kegiatan membeli karya sinematografi dalam bentuk 

VCD oleh pelaku usaha untuk tujuan disewakan kepada masyarakat guna 

memperoleh keuntungan secara ekonomi. 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Penyebab Tidak Berjalannya Ketentuan Pasal 2 Ayat (2) UU No. 19 

Tahun 2002 tentang Hak Cipta. 

Berlakunya UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tentunya 

telah membawa suatu harapan yang positif bagi proses perlindungan hak 

cipta ke depan, hal ini mengingat UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta 

merupakan penyempurnaan dari Undang-undang Hak Cipta sebelumnya. 

Namun demikian, hingga kini tingkat pelanggaran terhadap hak  cipta masih 

sangat tinggi di Indonesia, sehingga sejumlah lembaga asing menempatkan 

Indonesia dalam daftar sepuluh negara pembajakan hak cipta terbesar di 

dunia. Kenyataannya juga sulit dibantah, sebab menurut Dirjen HKI,  Abdul 

Bari Azed, saat ini sekitar 70% karya sinematografi dalam bentuk VCD adalah 

bajakan.47 

Mahalnya VCD asli (original) yang beredar di pasaran 

Indonesia membuat aksi pembajakan VCD terus merebak. Kendati 

masyarakat setuju dengan tindakan pemerintah memerangi pembajakan, 

masyarakat juga banyak diuntungkan oleh keberadaan barang bajakan 

tersebut. Harga yang murah serta mudahnya barang bajakan didapatkan 

membuat minat masyarakat terhadap barang-barang bajakan tersebut 

semakin tinggi. Itulah mengapa hingga kini tingkat pembajakan terhadap hak 

cipta masih sangat tinggi di Indonesia.48 Demikian pula halnya yang terjadi di 

lapangan usaha penyewaan karya sinematografi dalam bentuk VCD. Dengan 

                                                           
47
     Pemberlakuan UU Hak Cipta, www.pelita.or.id. diakses hari Jum'at, 22 Juli 2005. 
 
48
     Barang Bajakan Dilarang tetapi Dirindukan, Kompas. Sabtu, 2 Juli 2005. h. 40. 
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mengambil wilayah penelitian di  Kota Malang, peneliti tidak mengalami 

kesulitan untuk menemukan tindak pelanggaran terhadap hak cipta, baik  

berupa penggandaan VCD tanpa ijin dari pemegang hak cipta maupun 

melakukan usaha penyewaan VCD tanpa ijin dari pemegang hak cipta 

sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang 

Hak Cipta.  

Menurut peneliti, hal tersebut menunjukkan bahwa, walaupun 

perangkat undang-undangnya cukup lengkap namun penegakan hukum yang 

lemah merupakan penyebab utama maraknya pelanggaran hak cipta. Berpijak 

dari Teori L. M. Friedman bahwa penegakan hukum sangat ditentukan oleh 

tiga komponen yang meliputi substansi hukum, struktur hukum, dan budaya 

hukum49 maka ditemukan hasil penelitian sebagai berikut. 

a. Substansi Hukum 

Perjalanan peradaban suatu bangsa terus berkembang 

mengikuti arus perubahan yang terjadi dalam masyarakat, hal ini sebagai 

akibat dari berkembangnya ilmu pengetahuan dan tekhnologi. Sejalan dengan 

itu, hukum sebagai bagian dari peradaban manusia juga menuntut perubahan 

secara terus-menerus, hal ini terjadi pula pada Undang-undang Hak Cipta. 

Dinamika perubahan pengaturan hak cipta di Indonesia sejak pertama kali 

diundangkan UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sampai 

diundangkannya UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang secara 

yuridis  mencabut semua Undang-undang Hak Cipta yang terdahulu pada 

dasarnya berkisar pada 5 (lima hal), yaitu: perluasan objek perlindungan hak 

cipta, jangka waktu perlindungan hak cipta, perubahan kualifikasi tindak 

pidana terhadap hak cipta, hak menggugat serta perubahan pidana atas 

                                                                                                                                                               

 
49
     Untuk lebih lengkapnya baca H. OK. Saidin. op. cit. h. 21. 
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tindak pidana hak cipta.50 Dari perubahan-perubahan tersebut secara 

substansi lebih baik dalam rangka melindungi hak moral dan hak ekonomi 

pencipta maupun pemegang hak cipta. 

Terkait dengan tulisan ini, ketentuan hak penyewaan dalam 

Undang-undang Hak Cipta pertama kali diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 

12 Tahun 1997 tantang Hak Cipta yang kemudian dicabut dengan UU No. 19 

Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Lebih lanjut, ketentuan hak penyewaan diatur 

dalam  Pasal 2 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.  

Namun demikian, walaupun ketentuan hak penyewaan telah 

diatur di dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, 

hingga kini  tetap tidak ada aturan pelaksana yang merupakan aturan lebih 

lanjut dari pelaksanaan ketentuan hak penyewaan. Jadi, berbicara tentang UU 

No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, walaupun secara substansi dikatakan 

lebih baik dalam memberikan perlindungan bagi pencipta maupun pemegang 

hak cipta, termasuk dalam hal ini perlindungan bagi pencipta maupun 

pemegang hak cipta karya sinematografi. Namun dalam tataran praksis 

penegakan ketentuan hak penyewaan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 

(2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta belum dapat diwujudkan karena 

tidak adanya peraturan pelaksana yang mengatur secara jelas dalam hal: 

a. Macam dan jenis karya cipta yang dikenai ketentuan hak penyewaan 

b. Badan hukum usaha pelaku usaha penyewaan karya sinematografi 

dalam bentuk VCD 

c. Lembaga yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan hak 

penyewaan. 

                                                                                                                                                               

 
50
    Yuliati, et.al. Laporan Penelitian Efektivitas Penerapan UU 19/ 2002 tentang Hak 

Cipta Terhadap Karya Musik Indilabel, Fakultas Hukum Universitas Barawijaya. Malang. 
2004. h. 37. 
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Jadi, tanpa adanya peraturan pelaksana yang mengatur lebih lanjut mengenai 

ketentuan hak penyewaan dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta 

maka penegakan Pasal 2 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta 

masih sulit untuk ditegakkan. 

Berbicara tentang substansi UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak 

Cipta maka perlu juga dilakukan sinkronisasi UU No. 19 Tahun 2002 tentang 

Hak Cipta baik secara horisontal maupun vertikal sebagaimana berikut ini: 

a. Sinkronisasi Horisontal 

1. Sinkronisasi UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan UU 

No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana  

Sinkronisasi antara UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak  Cipta 

dengan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dapat 

dianalisis berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) UU No. 19 Tahun 

2002 tentang Hak Cipta dengan Pasal 6 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 

tentang Hukum Acara Pidana, sebagaimana berikut ini: 

- Pasal 71  ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta 

(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, 
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen 
yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan 
Hak Kekayan Intelektual diberi wewenang khusus sebagai 
Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan 
penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta. 

 
- Pasal 6 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

(1) Penyidik adalah : 
a. pejabat polisi negara Republik Indonesia 
b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang 

khusus oleh undang-undang. 
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Dengan demikian ketentuan tentang pejabat penyidik khusus hak cipta 

dalam Dirjen Hak Kekayaan Intelektual tidaklah bertentangan dengan 

ketentuan Hukum Acara Pidana. 

Sedangkan tugas dan wewenang dari penyidik Pejabat 

Pegawai Negeri Sipil (untuk penulisan selanjutnya disingkat PPNS) diatur 

dalam Pasal 71 ayat 2 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yaitu: 

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: 
a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau 

keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak  
Cipta; 

b. melakukan pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum 
yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Hak Cipta; 

c. meminta keterangan dari pihak atau badan hukum 
sehubungan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta; 

d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan 
dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak 
Cipta; 

e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga 
terdapat barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen 
lain; 

f. melakukan penyitaan bersama-sama dengan pihak Kepolisian 
terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat 
dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Hak 
Cipta; dan 

g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta. 

 
Kemudian, dalam menjalankan tugasnya PPNS hak cipta selalu 

berhubungan dengan instansi lain, yaitu kepolisian dan kejaksaan. Oleh 

karena itu Pasal 8 Keputusan Menteri Kehakiman RI No. 01.PW/07.03 

Tahun 1988 menjabarkan lebih lanjut kewajiban PPNS di bidang hak cipta 

sebagai berikut: 

1. memberitahukan tentang dimulainya penyidikan kepada penuntut 

umum dan Polri; 

2. memberitahukan tentang perkembangan penyidikan yang dilakukan 

kepada penyidik kepolisian; 
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3. memberitahukan kepada penuntut umum dan penyidik kepolisian, 

apabila penyidikan akan dihentikan karena alasan-alasan tertentu 

yang dibenarkan oleh hukum; 

Dengan demikian, dapat peneliti tulis disini bahwa kewenangan 

PPNS hak cipta dalam melakukan penyidikan tindak  pidana di bidang 

hak cipta harus selalu berkoordinasi dengan penyidik Polri, karena 

penyidik Polri tetap sebagai penyidik utama dalam tindak pidana. 

Oleh karena itu, dalam rangka penegakan UU No. 19 Tahun 

2002 tentang Hak Cipta maka diperlukan sikap yang pro aktif dari pihak 

kepolisian untuk mengangkat kasus-kasus tindak pidana hak cipta ke 

permukaan, tentunya disini perlu dilakukan kerjasama dengan PPNS 

guna memudahkan dalam hal proses pembuktian kepemilikan dan 

keaslian karya cipta. 

2. Sinkronisasi UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan 

Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

Berdasarkan Pasal 56 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak 

Cipta, pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak untuk 

menyelesaikan sengketa hak cipta melalui Pengadilan Niaga. Hal ini 

sebagaimana diatur dalam Pasal 56 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak 

Cipta, yaitu: 

(1) Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada 
Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptanya dan meminta 
penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil Perbanyakan 
Ciptaan itu. 

(2) Pemegang Hak Cipta juga berhak memohon kepada Pengadilan 
Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian 
penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, 
pertemuan ilmiah, pertunjukkan atau pameran karya, yang merupakan 
hasil pelanggaran Hak Cipta. 

(3) Sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian 
yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat 



Ye
nn

y 
Et

a 
W

id
ya

nt
i. 

DO
 N

O
T 

CO
PY

 

 

44 

memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan 
Pengumuman dan/ atau Perbanyakan Ciptaan atau barang yang 
merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta. 

 
Ketentuan Pasal 56 UU No. 19 tahun 2002 tentang  Hak Cipta 

tersebut telah memberikan Kewenangan Pengadilan Niaga dalam 

menangani kasus Hak kekayaan Intelektual, termasuk juga hak cipta di 

dalamnya. Hal ini diperkuat pula pengaturannya dalam Pasal 300 ayat (1) 

UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang, yaitu: 

(1) Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, selain 
memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan 
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berwenang pula 
memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang 
penetapannya dilakukan dengan undang-undang. 

 
Dari ketentuan tersebut, pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan 

Niaga dalam lingkungan Peradilan Umum (Pasal 1 angka 7 UU No. 37 

Tahun 2004). Perkara perniagaan termasuk pula di dalamnya adalah 

kasus-kasus hak kekayaan intelektual. 

Dengan demikian, terdapat kesesuaian aturan dalam hal 

kewenangan Pengadilan Niaga untuk menangani kasus-kasus hak cipta 

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 UU No. 19 Tahun 2002 tentang 

Hak Cipta dengan Pasal 300 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang 

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 

b. Sinkronisasi Vertikal 

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004  

tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi Untuk Cakram Optik 

(Optical Disc) 

Adalah suatu hal yang benar bahwa pemberlakuan Undang-

undang Hak Cipta merupakan bukti awal kesungguhan Indonesia 

mematuhi ketentuan World Trade Organization (WTO), khususnya 
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mengenai Trade Related Aspecs Intellectual Property Right (TRIPs). 

Namun demikian, pelanggaran-pelanggaran hak cipta, baik dalam wilayah 

domestik maupun yang berdampak internasional tidak begitu saja bisa 

dihapuskan dengan diberlakukannnya UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak 

Cipta. Hal ini terlihat dari tingginya barang-barang bajakan yang beredar  

di tengah-tengah masyarakat dan merupakan pelanggaran terhadap Pasal 

72 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. 

Oleh karena itu, dalam rangka menekan kegiatan 

pembajakan yang saat ini masih sering terjadi di Indonesia, maka salah 

satu upaya yang ditempuh  oleh pemerintah adalah melalui pengaturan 

cakram optik berupa compact disc (CD) audio atau video (VCD) yang 

merupakan medium penyimpanan ciptaan dalam bentuk rekaman suara/ 

musik atau film sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 29 Tahun 2004  tentang Sarana Produksi Bertekhnologi 

Tinggi Untuk Cakram Optik (Optical Disc), (dalam penulisan ini untuk 

selanjutnya disingkat dengan PP tentang Cakram Optik). 

Tingginya pembajakan Hak Cipta melalui Cakram Optik yang 

berkembang dengan pesat tersebut diharapkan dapat ditekan dengan 

ketatnya pengaturan produksi cakram optik, pengadaan sarana produksi 

maupun  pelaporan dan pengawasan sebagaimana diatur dalam pasal-

pasal berikut ini: 

- Pasal 4  
(1) Setiap Sarana Produksi Cakram Optik Isi wajib memiliki Kode 

produksi yang telah diakreditasi dan diterima secara internasional. 
(2) Kode Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 

a. kode stamper (stamper code) harus tertera dan terbaca jelas 
pada setiap stamper; 

b. kode cetakan (mould code) harus terukir (engraved) pada setiap 
cetakan (mould) baik yang terpasang maupun yang tidak 
terpasang pada mesin dan peralatan.  

(3) Kode Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tertera 
pada Cakram Optik Isi. 
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- Pasal 5 
Cakram Optik Isi yang diimpor harus memiliki kode produksi dari negara 
asal yang terdiri dari : 
a. Kode stamper; 
b. Kode cetakan. 
 
- Pasal 6 

Stamper yang diimpor harus memiliki kode stamper yang tertera dan 
terbaca dengan jelas 
 
- Pasal7 
Kode produksi yang dimiliki oleh industri Cakram Optik wajib didaftarkan 
kepada instansi yang membidangi industri dan perdagangan. 
 
- Pasal 8 
Setiap perusahaan Cakram Optik wajib memasang papan nama yang 
memuat dengan jelas nama, alamat, nomor telpon dan nomor ijin usaha. 
 
- Pasal 9 
Pengadaan Mesin dan Peralatan produksi serta Bahan Baku 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) wajib 
mendapat persetujuan dari Menteri. 
 
- Pasal 11 
(1) Impor mesin dan peralatan produksi hanya dapat diimpor oleh 

Importir Terdaftar (IT) yang memiliki Angka Pengenal Importir 
Terdaftar. 

(2) Impor bahan baku untuk memproduksi Cakram Optik hanya dapat 
diimpor oleh Importir Terdaftar (IT) yang memiliki Angka Pengenal 
Importir Terdaftar. 

(3) Importir Cakram Optik Kosong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
10 wajib memiliki Angka Pengenal Importir Terdaftar. 

(4) Importir Cakram Optik Isi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 
wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: 
a. memiliki Angka pengenal Importir Cakram Optik; 
b. memiliki lisensi dari Pemegang Hak Cipta. 

(5) Ketentuan mengenai impor Mesin dan peralatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan impor Bahan Baku 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), serta impor Cakram 
Optik Kosong dan Isi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat 
(4) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri. 

 
- Pasal 12 
(1) Perusahaan Cakram Optik yang memiliki Mesin dan peralatan wajib 

melakukan pendaftaran/ registrasi kepada Menteri. 
(2) Perusahaan Cakram Optik yan akan mengalihkan mesin dan 

peralatan produksi wajib melaporkan kepada Menteri. 
 
- Pasal 13 
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(1) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bahan baku, 
stamper, mesin dan peralatan serta produk jadi Cakram Optik yang 
berkaitan dengan: 
a. setiap pembelian dan penggunaan bahan baku; 
b. penyewaan dan pengalihan mesin; 
c. contoh barang dari setiap Cakram Optik yang diproduksi; 
d. jumlah produk yang dihasilkan, pesanan produksi yang diterima 

dari pelanggan dan pemusnahan produk gagal; dan 
e. jumlah produk yang diserahkan kepada pelanggan untuk 

diedarkan di dalam negeri dan diekspor serta persediaan yang 
masih ada 

(2) Dokumen yang berkaitan dengan laporan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) harus selalu tersedia dan disimpan paling kurang 
dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak laporan disampaikan. 

 
Adanya prosedur yang ketat dalam pengadaan, distribusi , 

pelaporan, dan pengawasan cakram optik sebagaimana diatur dalam PP 

tentang Cakram Optik  tersebut diharapkan dapat memberikan 

perlindungan hukum yang lebih memadai untuk melawan tindakan 

pembobolan sarana teknologi dan dapat pula menekan tingginya kegiatan 

pembajakan atas karya cipta melalui media cakram optik yang sangat 

banyak terjadi dewasa ini sehingga tingginya tindak pidana hak cipta  di 

masyarakat sebagaimana dilarang dalam Pasal 72 UU No. 19 tahun 2002 

tentang Hak Cipta dapat berkurang dan bukan hal yang tidak mungkin 

untuk kemudian dapat diberantas hingga ke akar-akarnya. 

2. Peraturan Pelaksana yang bersifat Administratif 

Peraturan Pelaksana yang bersifat administratif menyangkut 

pendaftaran hak cipta di Indonesia telah diatur dengan Peraturan Menteri 

Kehakiman RI No. M.01-HC.03.01 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Ciptaan 

sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 29-38 UU No. 6 Tahun 1982 juncto 

Pasal 29-38 UU No. 12 Tahun 1997. Yang kemudian diatur pula lebih lanjut 

dalam Pasal 35-44 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Pendaftaran 
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hak cipta menganut azas negatif deklaratif, artinya semua pendaftar dianggap 

sebagai pencipta atau pemegang hak cipta, kecuali terbukti sebaliknya.51 

Seiring dengan perkembangan pendaftaran HKI yang cukup 

baik setelah berlakunya undang-undang HKI maka dipandang perlu untuk 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara merata, oleh karena itu 

sebagai langkah lanjut Menteri Kehakiman mengeluarkan Keputusan Menteri 

Kehakiman No. M.09-PR.07.06 Tahun 1999 tentang Penunjukan Kantor 

Wilayah Departemen Kehakiman untuk Menerima Permohonan Hak atas Hak 

Kekayaan Intelektual. Keputusan Menteri Kehakiman tersebut ditindak lanjuti 

pula oleh Dirjen HKI dengan mengeluarkan Keputusan Dirjen HKI No. H-08-

PR-07.10 - Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan 

Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual melalui Kantor Wilayah Kehakiman 

dan Hak Asasi Manusia. Dengan demikian maka pendaftaran HKI tidak harus 

ke Kantor Dirjen HKI di Tangerang tetapi dapat dilakukan pada Kantor 

Kehakiman dan HAM di seluruh wilayah Indonesia, sehingga memudahkan 

bagi pencipta maupun pemegang hak cipta dalam hal memiliki keinginan 

mendaftarkan karya ciptanya. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

pertentangan antara UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan 

undang-undang lain,  baik dalam tataran horisontal maupun vertikal. Hanya 

saja, substansi UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang belum jelas 

dalam hal mengatur hak penyewaan maka untuk penegakan UU No. 19 

Tahun 2002 tentang Hak Cipta ke depan diperlukan segera peraturan 

pelaksana yang dapat menjabarkan dengan lebih terperinci substansi Pasal 2 

ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. 

  

                                                           
51
     ibid. h. 57. 
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b. Struktur Hukum 

Suatu aturan yang baik tiada artinya tanpa didukung oleh sikap 

pro aktif dari aparat penegak hukum untuk memberantas tindak pidana 

pelanggaran hak cipta. Mengingat saat ini pelanggaran hak cipta bukan lagi 

merupakan suatu delik aduan, melainkan suatu delik biasa, sehingga sikap 

aktif tidak lagi harus didahului oleh laporan pemegang hak cipta yang 

dirugikan haknya, namun aparat penegak hukum dapat langsung bertindak 

untuk mengimplementasikan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta 

secara langsung, apalagi saat ini begitu mudah untuk menemukan kegiatan-

kegiatan  yang merupakan pelanggaran hak cipta. Sehingga, berpijak dari 

uraian tersebut di atas maka peneliti menganalisis salah satu komponen yang 

sangat berpengaruh dalam penegakan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak 

Cipta, yaitu struktur hukum sebagaimana berikut ini: 

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) 

Pemberlakuan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta belum 

menunjukkan penegakan hukum yang nyata dalam mengatasi pelanggaran 

terhadap hak cipta, dalam hal ini khususnya di Kota Malang. Bahkan, 

perubahan kualifikasi dari tindak pidana aduan dalam  Undang-undang Hak 

Cipta sebelumnya menjadi tindak pidana biasa dalam UU No. 19 Tahun 2002  

tentang Hak Cipta belum disertai oleh tindakan pro aktif dari aparat kepolisian 

untuk menindak para pelaku pelanggar tindak pidana. Hal ini dapat terlihat 

dari masih mudahnya kita jumpai penjual karya cipta VCD bajakan di pusat-

pusat perdagangan Kota Malang52 dan rental-rental VCD yang menggandakan 

karya cipta VCD secara melawan hukum untuk kemudian disewakan kepada 

masyarakat. 

                                                           
52
     Penelitian di Pasar Besar, Malang Plaza, sekitar pertokoan Trend, dan Gajah Mada 

Plaza. 
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Belum adanya tindakan pro aktif dari pihak kepolisian untuk 

menegakkan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta secara tegas ini 

dipengaruhi oleh beberapa pertimbangan, yaitu:53 

1. Pertimbangan Sosial 

Yaitu dalam hal ini terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta 

masih belum menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Sehingga dengan 

keterbatasan sumber daya manusia yang ada, pihak kepolisian dalam 

menangani kasus tindak pidana lebih menggunakan skala prioritas, yaitu 

mengutamakan kasus yang menjadi perhatian masyarakat dan meresahkan 

bagi masyarakat. Terbatasnya sumber daya manusia dapat dilihat pada 

jumlah anggota Sat Reskrim POLRI di Polresta Malang yang ditunjukkan tabel 

berikut ini; 

 
Tabel 5.1 

Sumber Daya Manusia Sat Reskrim POLRI di Polresta Malang 
Tahun 2005 

 

Sumber Daya Manusia Jumlah 

Penyidik 
Tata Usaha (TU) 
Bagian Lapangan/ Lidik (Tekab) 

34 
  4 
13 

Jumlah 51 

Sumber : Data Primer, diolah Agustus 2005 
 
Tabel 5.1 menunjukkan bahwa anggota Sat Reskrim POLRI di Polresta 

Malang yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan tindak 

pidana di lapangan (Tekab) jumlahnya  sangat sedikit, yaitu hanya 13 orang. 

Tugas Penyidik  34 orang, ditambah tenaga Tata Usaha (TU) 4 orang. 

Dengan jumlah sumber daya manusia hanya 51 orang, menurut peneliti jelas 

                                                                                                                                                               

 
53
   Hasil wawancara dengan Bapak Adi Sunarto, Kepala Urusan Pembinaan dan 

Operasional Reserse dan Kriminal (Kaurbinops Reskrim) Polresta Malang. Rabu, 22 Mei 
2005. 
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sangat tidak mencukupi untuk melakukan tindakan yang pro aktif terhadap 

tindak pidana hak cipta yang sangat tinggi jumlahnya di lapangan.  

Sikap yang kurang mendukung dalam rangka penegakan UU 

No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta juga dipengaruhi oleh lamanya 

pengalaman kerja, tingkat pendidikan dan tingkat pengetahuan anggota Sat 

Reskrim POLRI Polresta Malang terhadap UU No. 19 Tahun 2002 tentang 

Hak Cipta yang ditunjukkan tabel berikut ini; 

 
Tabel 5.2 

Pengalaman Kerja Anggota Sat Reskrim POLRI di Polresta Malang 
n = 8  

Pengalaman Kerja Jumlah (%) 

1-5 tahun 3 37,5 

6-10 tahun 2 25,0 

11-15 tahun 1 12,5 

16 tahun ke atas 2 25,0 

Jumlah 8 100 

Sumber : Data Primer, diolah Agustus 2005 
 

Tabel 5.2 menunjukkan, 3 (37,5%) anggota Sat Reskrim POLRI Polresta 

Malang memiliki pengalaman kerja 1-5 tahun, 2 (25,0%) anggota Sat Reskrim 

POLRI Polresta Malang memiliki pengalaman kerja 6-10 tahun, 1 (12,5%) 

anggota Sat Reskrim POLRI Polresta Malang  memiliki pengalaman  kerja  

11-15 tahun, dan 2 (25,0%) anggota Sat Reskrim POLRI Polresta Malang 

memiliki pengalaman kerja 16 tahun ke atas. 

 
Tabel 5.3 

Tingkat Pendidikan  Anggota Sat Reskrim POLRI di Polresta Malang 
n = 8 

 

Tingkat Pendidikan Jumlah (%) 

SMU 
Masih Kuliah 
S-I 

5 
1 
2 

62,5 
12,5 

            25,0 

Jumlah 8 100 

Sumber : Data Primer, diolah Agustus 2005 
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Tabel 5.3 menunjukkan tingkat pendidikan anggota Sat Reskrim POLRI 

Polresta Malang terdiri dari; 5 anggota (62,5%) memiliki pendidikan SMU, 1 

anggota (12,5%)  masih kuliah,  dan  2  anggota (25%)  memiliki  pendidikan 

S-I. Berdasar data tersebut maka diketahui bahwa lebih dari setengah, yaitu 

62,5% anggota Sat Reskrim POLRI Polresta Malang memiliki pendidikan 

SMU. 

 
Tabel 5.4 

Tingkat Pengetahuan Anggota Sat Reskrim POLRI di Polresta Malang 
Terhadap  UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta 

n = 8 
 

No. Tingkat Pengetahuan Anggota Sat 
Reskrim POLRI di Polresta Malang 
Terhadap  UU No. 19 Tahun 2002 
tentang Hak Cipta 
 

Jumlah (%) 

1. 
2. 
3. 

Mengetahui 
Mengetahui dan Mengerti 
Tidak Mengetahui 

7 
0 
1 

87,5 
0 

12,5 

Jumlah 8 100 

Sumber : Data Primer, diolah Agustus 2005 
 
Tabel  5.4 menunjukkan bahwa 7 (87,5%) anggota Sat Reskrim POLRI 

Polresta Malang mengetahui adanya UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak 

Cipta, namun tidak memahami substansi UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak 

Cipta. Sedangkan 1 (12,5%) anggota Sat Reskrim POLRI Polresta Malang 

tidak mengetahui adanya UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Dengan 

demikian, hampir seluruh anggota Sat Reskrim POLRI Polresta Malang 

mengetahui keberadaan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. 

Berpijak pada uraian tersebut maka, walaupun hampir seluruh 

anggota Sat Reskrim POLRI Polresta Malang mengetahui keberadaan UU No. 

19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta namun karena keterbatasan sumber daya 

manusia yang ada maka pihak kepolisian lebih mendahulukan kasus-kasus  

tindak pidana yang menjadi perhatian dan meresahkan masyarakat. Hal 
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tersebut berdasarkan surat edaran STR Kapolda Jatim Pol. STR/ 121/ 2003 

(Biro OPS, tanggal 10 Januari 2003), yaitu 6  (enam) kasus atensi adalah 

sebagai berikut : 

1. Curanmor 

2. Kayu Illegal 

3. Narkoba 

4. BBM 

5. Judi 

6. Miras 

Selanjutnya, dari kasus yang menjadi atensi tersebut pihak kepolisian 

membaginya kembali berdasarkan besarnya jumlah kasus dari data di Mabes 

Polri yang disebut dengan Crime Indepth. Hal ini didasari dari besarnya 

jumlah kasus yang terjadi di masyarakat yang menimbulkan perhatian dan 

keresahan di masyarakat, yaitu:54 

1. Pencurian Berat (Curat) 

2. Penganiayaan Berat (Anirat) 

3. Pencurian dengan Kekerasan (Curas) 

4. Pencurian Motor (Curanmor) 

5. Kebakaran 

6. Pembunuhan 

7. Pemerasan 

8. Pemerkosaan 

9. Narkotika 

10. Kenakalan Remaja 

11. Uang Palsu. 

                                                           
54
     ibid 
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Dari uraian tersebut di atas, jelaslah bahwa kasus pelanggaran 

hak cipta bukanlah kasus yang menjadi prioritas bagi pihak kepolisian 

sehingga tindak pro aktif dari pihak kepolisian untuk menegakkan UU No. 19 

tahun 2002 tentang Hak Cipta masih belum tampak nyata.  

2. Pertimbangan Ekonomi 

Yaitu pihak kepolisian dalam menegakkan hukum tidak hanya 

berpijak pada landasan yuridis semata, namun yang tak kalah pentingnya 

adalah faktor ekonomi. Artinya, sebelum bertindak polisi melihat sisi dari 

pelaku, mengapa pelaku melakukan pelanggaran hak cipta, seperti menjual 

karya cipta VCD bajakan maupun menyewakan karya cipta VCD bajakan. 

Realitas yang ada di masyarakat menunjukkan, para penjual VCD bajakan 

maupun pelaku usaha penyewaan VCD bajakan melakukan hal tersebut 

karena untuk memenuhi kebutuhan hidup, dimana pada umumnya para 

pelaku berada pada tingkat kehidupan ekonomi yang rendah. Sehingga bila 

polisi benar-benar menegakkan UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, 

timbul rasa iba dari pihak kepolisian terhadap keluarga mereka, seperti anak 

istri mereka yang butuh makan, belum lagi bila nanti mereka tidak memiliki 

mata pencaharian tetap, dikhawatirkan mereka akan beralih melakukan 

tindakan lain yang lebih meresahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan 

hidup, seperti melakukan pencurian, penipuan, dan judi.55  

Berpijak dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa polisi 

belum konsisten dengan  tugas polisi sebagai penyelidik dan penyidik 

sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 angka 1, 2, 4, dan 5 UU No. 8 

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang lengkapnya sebagai berikut; 

 
 

                                                           
55
     ibid 
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Pasal 1 
1. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat 

pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-
undang untuk melakukan penyidikan. 

2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut 
cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta 
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak 
pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 

4. Penyelidik  adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi 
wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. 

5. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan 
menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna 
menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang 
diatur undang-undang ini. 

 
Dengan demikian, terkait dengan kasus tindak pidana hak cipta yang saat ini 

sangat tinggi jumlahnya maka pihak kepolisian belum dapat sepenuhnya 

menjalankan kewenangan yang dimiliki dalam rangka penegakan UU No. 19 

Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Hal tersebut dipengaruhi oleh pertimbangan 

sosial dan ekonomi yang menjadi dasar pertimbangan bagi polisi sebelum 

bertindak menjalankan kewenangannya sebagai penyelidik dan penyidik 

sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 angka 1,2,4, dan 5 UU No. 8 Tahun 

1981 tentang Hukum Acara Pidana. 

Lebih lanjut, dalam makalah Kapolri dijelaskan bahwa, 

sebagaimana proses timbulnya masalah kejahatan pada umumnya yang 

tumbuh dan berkembang di masyarakat, maka meningkatnya kejahatan 

pembajakan karya cipta sinematografi dalam bentuk VCD di Indonesia tidak 

terlepas dari pengaruh kondisi perkembangan lingkungan. Kondisi 

perkembangan lingkungan yang dapat mempengaruhi perkembangan 

kejahatan Hak Cipta di masyarakat tentunya sangat banyak, namun sebagai 

faktor yang dominan hanya akan ditinjau dari faktor-faktor  berikut ini:56 

                                                           
56
   Peran POLRI dalam Mengatasi Pembajakan Film-Video. Makalah Kapolri Pada 

Workshop Sehari tentang Penanggulangan Pembajakan Film-Video.  Diselenggarakan 
oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Jakarta, 1 Agustus 2002. 
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1. Perkembangan Tekhnologi 

Perkembangan tekhnologi akhir-akhir ini berkembang 

sangat pesat, terutama perkembangan tekhnologi informasi, transportasi, 

tekhnologi bidang audio dan video visual, serta tekhnologi di bidang 

percetakan dan perekaman suara maupun gambar dengan tekhnik digital, 

sehingga informasi, pelaksanaan dan distribusi yang berkaitan dengan 

penggandaan rekaman suara atau film dapat dilakukan dengan sangat 

cepat dan murah dengan hasil produk yang lebih berkualitas di 

bandingkan waktu sebelumnya. 

Perkembangan tersebut selain diperlukan bagi 

pengembangan industri dan perdagangan rekaman legal, ternyata juga 

telah dimanfaatkan sebagai peluang bagi para pelaku kejahatan 

pembajakan film tersebut, terutama setelah berkembangnya tekhnologi 

rekaman dalam bentuk VCD yang mampu mencetak dalam jumlah yang 

cukup banyak secara cepat dan biaya murah dengan mutu yang sama 

dengan aslinya. 

Antisipasi yang bersifat preventif untuk mengatasi 

peluang tersebut, baik secara fisik dengan memanfaatkan pengembangan 

tekhnologi maupun dalam bentuk peraturan masih belum terlihat dan 

kalaupun ada nampak terlambat, sehingga pada era VCD ini benar-benar 

terlihat peningkatan maraknya peredaran/ perdagangan rekaman film 

bajakan dalam bentuk VCD ilegal. 

2.  Kondisi Ekonomi 

Hak cipta karya film sebagai bagian dari HKI sangat 

terkait dengan kegiatan industri dan perdagangan, yang keberhasilannya 
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sangat ditentukan oleh faktor pemasaran. Permintaan pasar antara lain 

ditentukan oleh:  

a. tingkat penghasilan rata-rata masyarakat 

b. harga barang pokok/ asli 

c. harga barang pesaing 

d. harga komponen pendukung  

e. selera konsumen 

Berdasarkan hal tersebut, apabila VCD bajakan dianggap 

sebagai barang pesaing bagi VCD asli (original), maka dengan tingkat 

penghasilan rata-rata masyarakat yang masih rendah (golongan 

masyarakat menengah ke bawah) akan lebih memilih harga barang 

pesaing/ bajakan yang lebih murah. Dipengaruhi juga oleh selera 

konsumen kita yang kurang memperhatikan masalah mutu (apalagi mutu 

barang tidak terlalu berbeda karena keduanya mempergunakan tekhnik 

digital), maka bagaimanapun permintaan pasar terhadap barang pesaing/ 

VCD bajakan akan lebih tinggi dibanding permintaan pasar VCD asli. 

Dari aspek ekonomi, keberhasilan kegiatan industri dan 

perdagangan dalam kenyataannya sangat ditentukan oleh keberhasilan 

kegiatan pemasaran (marketing). Oleh karena itu, "permintaan pasar/ 

konsumen" yang lebih tinggi terhadap VCD bajakan ini dapat dikatakan 

merupakan faktor pendorong dan sekaligus peluang bagi meningkatnya 

kejahatan pembajakan film dalam bentuk VCD, yang harus diupayakan 

pencegahan/ penanggulangannya dari aspek ekonomi pula, antara lain 

dengan kemampuan merubah kondisi komponen permintaan pasar 

tersebut di atas, diantaranya dengan cara: 
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1. Peningkatan penghasilan rata-rata masyarakat ; 

yaitu dengan kenaikan upah minimum regional dan kenaikan gaji 

pegawai negeri sipil sehingga dapat meningkatkan kemampuan daya 

beli masyarakat. 

2. Merubah selera konsumen masyarakat dari tingkat kepedulian yang 

rendah terhadap mutu barang menjadi sangat perhatian terhadap 

mutu barang; 

yaitu dengan sosialisasi melalui iklan media cetak dan elektronik yang 

isinya menunjukkan pentingnya kualitas suatu barang. Juga dapat 

ditempuh melalui peningkatan tingkat pendidikan masyarakat.  

3.  Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap hak karya cipta orang 

lain; 

yaitu melalui sosialisasi  dalam bentuk seminar, maupun iklan media 

cetak dan elektronik, juga dapat ditempuh dengan menurunkan harga 

jual karya cipta yang asli (original) agar lebih terjangkau oleh 

masyarakat. 

Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat mengubah pola pikir dan sikap 

masyarakat untuk lebih menghormati hak cipta, termasuk juga dalam hal 

ini hak cipta karya sinematografi dalam bentuk VCD. 

3.  Pengaruh Aspek Sosial  

Krisis ekonomi yang telah melanda bangsa Indonesia 

yang hinggga saat ini masih terus diupayakan perbaikannya, ternyata 

telah berdampak pula terhadap kehidupan sosial masyarakat secara luas, 

antara lain tercermin pada tingginya angka pengangguran dan 

terbatasnya kesempatan memperoleh pekerjaan serta  rendahnya tingkat 

kehidupan sosial masyarakat. Dampak terhadap hal ini mendorong 

sebagian warga masyarakat berupaya melakukan pekerjaan apa aja 
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walaupun terkadang tidak sesuai dengan norma yang ada serta 

mudahnya terjadi konflik-konflik sosial di masyarakat. 

Salah satu bidang pekerjaan yang berkaitan dengan 

dampak sosial tersebut, adalah tingginya jumlah  pedagang kaki lima di 

berbagai kota besar di Indonesia sebagai akibat pengangguran maupun 

urbanisasi, di mana salah satunya adalah pedagang kaki lima VCD film 

bajakan. Dengan keberhasilan pemasaran VCD bajakan melalui 

pedagang kaki lima ini menambah maraknya jumlah para pedagang yang 

menggantungkan hidupnya di bidang ini. Dapat dikatakan bahwa kunci 

keberhasilan industri dan perdagangan VCD bajakan adalah pada faktor 

pemasaran, sedangkan kunci keberhasilan pemasarannya ada pada 

perdagangan kaki lima. Lemahnya pengendalian dan penertiban terhadap 

pedagang kaki lima tersebut merupakan peluang bagi meningkatnya 

kejahatan VCD bajakan. 

Dalam pada itu, pada era masa transisi yang masih 

mencari bentuk, telah mempengaruhi pola kehidupan sosial masyarakat 

yang pada sebagian masyarakat terlihat kurangnya penghargaan 

terhadap berbagai norma-norma sosial yang ada, terlihat misalnya suatu 

perbuatan yang sebenarnya tidak baik dan melanggar norma menjadi 

seolah-olah wajar saja, termasuk dalam hal yang berkaitan dengan VCD 

bajakan, baik penjual maupun pembelinya. 

4.  Budaya Masyarakat 

Karya film sebagai bagian dari hak cipta dan hak cipta 

sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang ada di 

dalamnya terkandung berbagai aspek, antara lain aspek hukum dan 

perlindungannya, aspek penghargaan, aspek ekonomi, dan aspek moral. 

Nampaknya, aspek-aspek tersebut masih belum banyak dikenal dan 
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dipahami dengan baik oleh sebagian besar warga masyarakat. Selain itu 

budaya HKI yang cenderung bersifat individual, menjadi lebih sulit dalam 

internalisasinya dalam budaya kehidupan masyarakat kita yang 

cenderung bersifat budaya kebersamaan. 

Belum tersosialisasinya dengan baik budaya HKI dalam 

masyarakat tersebut, akan berpengaruh baik langsung maupun tidak 

langsung sebagai pendorong dan  peluang meningkatnya kejahatan 

terhadap pembajakan film. 

5. Faktor lain yang ikut berpengaruh 

Selain hal-hal di atas, terdapat beberapa faktor lain yang 

ikut berpengaruh baik sebagai pendorong maupun peluang terhadap 

kejahatan pembajakan film, antara lain: 

a. Masalah pengendalian dan penertiban pedagang kaki lima 

b. Meningkatnya perijinan jumlah pabrik VCD 

c. Hukuman yang belum memberikan efek jera kepada pelaku 

Disamping itu, untuk memperkuat kondisi faktual kurangnya 

sikap pro aktif aparat kepolisian dalam penegakan UU No. 19 Tahun 2002 

tentang Hak Cipta maka diperkuat juga dengan data dari Sat Reskrim POLRI 

Polresta Malang, bahwa hingga  tahun 2005 hanya ada 6  (enam) kasus 

pelanggaran Pasal 72 ayat (2) UU No. 19 Tahun  2002 tentang Hak Cipta, 

yaitu tentang penggandaan VCD secara melawan hukum dan memperjual-

belikan VCD bajakan. Namun dari kasus-kasus tersebut belum pernah ada 

kasus yang diproses lebih lanjut, karena berkas tidak lengkap. Artinya, kasus-

kasus tersebut tidak diterima oleh pihak Kejaksaan Negeri Malang karena 

kurangnya bukti-bukti yang ada. Dalam hal ini, pihak kejaksaan meminta saksi 

ahli dari Dirjen HKI dalam kasus-kasus pelanggaran hak cipta, namun 
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demikian pihak kepolisian tidak dapat mendatangkan saksi ahli tersebut 

karena kendala biaya operasional yang tidak ada.57 

Terkait dengan hak penyewaan dalam UU No. 19 Tahun 2002 

tentang Hak Cipta, selama proses penelitian pihak kepolisian yang diwakili 

oleh anggota Sat Reskrim POLRI Polresta Malang belum memahami maksud 

dari hak penyewaan dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, bahkan 

hampir semuanya tidak mengetahui diaturnya  hak penyewaan dalam UU No. 

19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Hal tersebut didukung oleh data di 

lapangan yang ditunjukkan dalam tabel berikut ini; 

 
Tabel  5.5 

Tingkat Pengetahuan Anggota Sat Reskrim POLRI di Polresta Malang 
Terhadap  Ketentuan Hak Penyewaan dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 19 

Tahun 2002 tentang Hak Cipta 
n = 8 

No. Tingkat Pengetahuan Anggota Sat 
Reskrim POLRI di Polresta Malang 
Terhadap  Ketentuan Hak 
Penyewaan dalam Pasal 2 ayat (2) 
UU No. 19 Tahun 2002 tentang 
Hak Cipta 

Jumlah (%) 

1. 
2. 
3. 

Mengetahui 
Mengetahui dan Mengerti 
Tidak Mengetahui 

1 
0 
7 

12,5 
0 

87,5 

Jumlah 8 100 

Sumber : Data Primer, diolah Agustus 2005 
 

Tabel 5.5 menunjukkan; 7 (87,5%) anggota Sat Reskrim POLRI Polresta 

Malang tidak mengetahui ketentuan hak penyewaan dalam UU No. 19 Tahun 

2002  tentang Hak Cipta, dan 1 (12,5%) anggota Sat Reskrim POLRI Polresta 

Malang mengetahui ketentuan hak penyewaan walaupun tidak memahami 

substansi ketentuan hak penyewaan dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang 

Hak Cipta. Dengan demikian, hampir seluruh anggota Sat Reskrim POLRI di 

                                                           
57
    Hasil wawancara dengan Ibu Ketut, Unit RPK Polresta Malang. Jum'at, tanggal 24 

Juni 2005. 
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Polresta Malang tidak mengetahui ketentuan hak penyewaan sebagaimana 

diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang hak Cipta. 

Berpijak dari ketidaktahuan pihak kepolisian terhadap 

ketentuan hak penyewaan dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 

tentang Hak Cipta maka hingga saat ini belum ada upaya hukum yang 

dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap rental-rental VCD yang menyewakan 

VCD tanpa ijin dari pemegang hak cipta, mereka berpendapat hal itu adalah 

tugas dari pemerintah daerah. Dalam hal ini, pihak kepolisian hanya sebatas 

melakukan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya, yaitu pada saat 

pihak kepolisian melakukan agenda pembinaan masyarakat (BIMAS) yang 

biasanya dilakukan tiga atau empat bulan sekali. Isi pembinaan tersebut 

diantaranya adalah menghimbau agar masyarakat tidak membeli karya cipta 

bajakan maupun menggandakan karya cipta secara melawan hukum.58 

Dari uraian tersebut peneliti menganalisa bahwa dalam 

penegakan hukum, faktor-faktor non hukum, seperti faktor ekonomi dan sosial  

sangat berpengaruh dalam menentukan sikap dari aparat penegak hukum. 

Hal tersebut tidak terlepas dari kenyataan yang ada bahwa polisi sebagai 

aparat  penegak hukum adalah bagian dari masyarakat, maka polisi sebagai 

aparat penegak hukum dalam melakukan tindakan hukum seringkali tidak 

dapat terlepas dari nilai-nilai dan sikap yang hidup di dalam masyarakat. 

Juga yang tak kalah pentingnya disini adalah untuk tegaknya 

UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, maka diperlukan dana yang 

mencukupi untuk biaya operasional pihak kepolisian. Dengan berpedoman 

pada anggaran perkasus , yaitu:59 

                                                           
58
 Hasil wawancara dengan Bapak Adi Sunarto, Kaurbinops Reskrim Polresta 

Malang.Rabu, 22 Mei 2005. 
 
59
     ibid 
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 a. Kasus ringan  = Rp   500.000,00/ kasus 

Cotoh: penganiayaan, pencurian biasa 

 b. Kasus sedang = Rp 1.200.000,00/ kasus 

Contoh: pengeroyokan 

 c. Kasus berat  = Rp 2.000.000,00/ kasus 

Cotoh: pembunuhan 

Menurut pihak kepolisian, kasus tindak pidana hak cipta bukanlah kasus 

biasa, dalam hal ini sulit untuk membuktikan perbuatan melawan hukumnya, 

sehingga harus ada saksi  ahli, maka kasus tindak pidana hak cipta 

merupakan kasus berat.60 Pihak kepolisian sebagai ujung tombak dalam 

menangani tindak pidana hak cipta, maka peneliti mengharap di masa 

mendatang tidak terjadi lagi terjadi peristiwa pihak kepolisian tidak dapat 

memproses kasus tindak pidana hak cipta karena terhambat  dana 

operasional yang tidak mencukupi, walaupun bagi pihak kepolisian 

menyatakan bahwa dana bukanlah masalah, yang penting mereka terus aktif 

dalam penegakan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, namun menurut 

peneliti jumlah dana sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per kasus 

tindak pidana hak cipta tetaplah tidak mencukupi dalam rangka penegakan 

UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Sehingga diperlukan kerjasama 

yang nyata antara pihak kepolisian dengan berbagi pihak terkait, yaitu 

kejaksaan, pengadilan, dirjen HKI, dan pemegang hak cipta dalam rangka 

penegakan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Artinya, pihak 

kepolisian harus berkoordinasi dengan pihak kejaksaan dalam menangani 

tindak pidana hak cipta, dan pihak dirjen HKI diharapkan dapat bekerjasama 

dengan hadir sebagai saksi ahli selama proses pemeriksaan, begitu pula 
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dengan pemegang hak cipta hendaknya selalu aktif membantu pihak aparat 

penegak hukum dalam upaya penegakan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak 

Cipta. 

2. Kejaksaan Negeri Malang (Kejari Malang) 

Kasus tindak pidana hak cipta, sebagaimana kasus tindak 

pidana umumnya, setelah dilakukan penyidikan oleh pihak kepolisian maka 

kasus akan dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri. Pada proses ini jaksa 

akan memeriksa seluruh kelengkapan berkas sebelum dilimpahkan kepada 

Pengadilan Negeri. Namun demikian, dari 6 (enam) kasus pelanggaran Pasal 

72 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta yang dilimpahkan oleh 

pihak Polresta Malang kepada Kejaksaan Negeri Malang semuanya tidak ada 

yang dilimpahkan lebih lanjut kepada Pengadilan Negeri Malang.61 Hal ini 

karena berkas perkara dari Kejaksaan Negeri dikembalikan kepada pihak 

Kepolisian Malang (P-18), yaitu berkas perkara belum lengkap, dan kemudian 

petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum (P-19) meminta adanya saksi ahli dari 

Dirjen HKI. Sementara itu, pihak kepolisian tidak dapat memenuhi permintaan 

dari Kejaksaan Negeri Malang untuk mendatangkan saksi ahli dari Dirjen HKI 

karena tidak ada dana untuk mendatangkan saksi ahli. Akhirnya yang terjadi 

adalah pihak kepolisian tidak dapat memenuhi petunjuk dari jaksa penuntut 

umum sehingga oleh pihak kepolisian berkas perkara tidak dikembalikan 

kepada Kejaksaan Negeri.62 Dalam hal ini, yang terjadi kasus tindak pidana 

hak cipta tidak dapat dilanjutkan ke Pengadilan Negeri. Kondisi seperti 

                                                                                                                                                               

 
61
    Hasil Wawancara dengan Bapak M. Chozin, SH.  Kasubsi Penuntutan Pidana Umum 

Kejaksaan Negeri Malang. Kamis, 23 Juni 2005. 
 
62
    Hasil wawancara dengan Ibu Ketut, Unit RPK Polresta Malang. Jum'at, tanggal 24 

Juni 2005. 
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demikian merupakan salah satu kendala dalam penegakan UU No. 19 Tahun 

2002 tentang Hak Cipta. 

Dikonfirmasi lebih lanjut kepada pihak Kejaksaan Negeri 

Malang, mengapa jaksa penuntut umum harus meminta saksi ahli dari Dirjen 

HKI hal tersebut tidak terlepas dari kekhawatiran vonis bebas di Pengadilan 

nanti apabila bukti-buktinya tidak mencukupi. Hal tersebut nantinya 

merupakan suatu tamparan keras bagi pihak kejaksaan, oleh karena itu jaksa 

penuntut umum tidak bisa dengan mudah menerima berkas perkara kasus 

tindak pidana hak cipta.63 Kondisi yang demikian menggambarkan bahwa 

antara pihak kepolisian dan pihak kejaksaan tidak ada kerjasama yang baik 

dalam rangka koordinasi penanganan kasus-kasus tindak pidana hak cipta. 

Sampai dengan tahun 2005, di Kejaksaan Negeri Malang telah 

menerima dua kasus hak cipta, keduanya adalah kasus VCD bajakan karya 

sinematografi dan karya musik yang melanggar Pasal 72 ayat (2) UU No. 19 

Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yaitu: 

Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, 
atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran 
Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling 
banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

 
Status Perkara dari kedua kasus tindak pidana hak cipta tersebut adalah, satu 

perkara telah vonis di Pengadilan Negeri Malang, dan satu perkara yang lain 

masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Malang.64 Hal ini 

menunjukkan bahwa penegakan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta 

masih sangat sulit untuk diwujudkan, karena melihat tingginya tingkat 

pelanggaran tindak pidana hak cipta yang sangat mudah ditemui di tempat-

                                                           
63
 Hasil Wawancara dengan Bapak M. Chozin, SH.  Kasubsi Penuntutan Pidana Umum 

Kejaksaan Negeri Malang. Kamis, 23 Juni 2005. 
 
64
     ibid 
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tempat umum berbanding terbalik dengan jumlah kasus perkara tindak pidana 

hak cipta yang ditangani oleh jaksa penuntut umum. 

Begitu pula dengan perubahan sanksi pidana yang lebih berat 

dalam Pasal 72 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dalam memberikan 

sanksi kepada para pelaku tindak pidana hak cipta. Data di lapangan 

menunjukkan bahwa jaksa di Kejaksaan Negeri Malang memiliki tingkat 

pengetahuan yang cukup tinggi terhadap keberadaan UU No. 19 Tahun 2002 

tentang Hak Cipta dan ketentuan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 72 

UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sebagaimana ditunjukkan tabel 

berikut ini: 

 
Tabel 5.6 

Pengalaman Kerja Jaksa di Kejaksaan Negeri Malang 
n = 11 

Pengalaman Kerja Jumlah (%) 

  5-10 tahun 3 27,27 

11-15 tahun 5 45,45 

16 tahun ke atas 3 27,27 

Jumlah 11 100 

Sumber : Data Primer, diolah Agustus 2005 
 
 

Tabel 5.6  menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki 

pengalaman kerja yang cukup lama, yaitu; 3 jaksa (27,27%) memiliki 

pengalaman kerja 5-10 tahun, 5 jaksa (45,45%) memiliki pengalaman kerja 

11-15 tahun, dan 3 jaksa (27,27%) memiliki pengalaman kerja 16 tahun ke 

atas. 

 
Tabel 5.7 

Tingkat Pendidikan  Jaksa di Kejaksaan Negeri Malang 
n = 11 

 

Tingkat Pendidikan Jumlah (%) 

Sarjana Hukum 
Sarjana Hukum dan Magister Hukum 

10 
  1 

90,91 
  9,09 

Jumlah 11 100 

Sumber : Data Primer, diolah Agustus 2005 
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Tabel 5.7 menunjukkan tingkat pendidikan responden yaitu; 10 jaksa (90,91%) 

memiliki pendidikan sarjana hukum, dan 1 jaksa (9,09%) memiliki pendidikan 

sarjana hukum dan magister hukum. Dengan demikian, seluruh jaksa di 

Kejaksaan Negeri Malang memiliki pengetahuan hukum yang cukup 

memadai. 

 
Tabel 5.8 

Tingkat Pengetahuan Jaksa di Kejaksaan Negeri Malang Terhadap  UU 
No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta 

n = 11 
 

No. Tingkat Pengetahuan Jaksa di 
Kejaksaan Negeri Malang 
Terhadap  UU No. 19 Tahun 2002 
tentang Hak Cipta 

Jumlah (%) 

1. 
2. 
3. 

Mengetahui 
Mengetahui dan Mengerti 
Tidak Mengetahui 

9 
0 
2 

81,82 
0 

18,18 

Jumlah 11 100 

Sumber : Data Primer, diolah Agustus 2005 
 

Tabel 5.8 menunjukkan 9 responden (81,82%) mengetahui keberadaan UU 

No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, sedangkan 2 responden (18,18%) 

tidak mengetahui keberadaan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. 

Dengan demikian, lebih dari setengah responden mengetahui keberadaan UU 

No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, walaupun tidak disertai pemahaman 

terhadap substansi yang terkandung di dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang 

Hak Cipta.  
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Tabel 5.9 
Tingkat Pengetahuan Jaksa di Kejaksaan Negeri  Malang Terhadap  

Ketentuan Sanksi Tindak Pidana dalam Pasal 72 UU No. 19 Tahun 2002 
tentang Hak Cipta 

n = 11 

No. Tingkat Pengetahuan Jaksa di 
Kejaksaan Negeri  Malang 
Terhadap  Ketentuan Sanksi 
Tindak Pidana dalam Pasal 72 UU 
No. 19 Tahun 2002 tentang Hak 
Cipta 

Jumlah (%) 

1. 
2. 
3. 

Mengetahui 
Mengetahui dan Mengerti 
Tidak Mengetahui 

8 
0 
3 

  72,73 
0 

27,27 

Jumlah 11 100 

Sumber : Data Primer, diolah Agustus 2005 
 
Tabel 5.9 menunjukkan 8 responden (72,73%) mengetahui ketentuan sanksi 

tindak pidana dalam Pasal 72 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, 

sedangkan 3 responden (27,27%) tidak mengetahui ketentuan sanksi tindak 

pidana dalam Pasal 72 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Dengan 

demikian hampir seluruh responden mengetahui ketentuan sanksi tindak 

pidana dalam Pasal 72 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, walaupun 

tidak disertai oleh pemahaman terhadap substansi UU No. 19 Tahun 2002 

tentang Hak Cipta. Hal ini terlihat pada ketidaktahuan responden terhadap 

intisari substansi Pasal 72 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. 

Namun demikian, walaupun sebagian besar jaksa di Kejaksaan 

Negeri Malang mengetahui ketentuan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 

72 UU NO. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tetapi  pada realitasnya masih 

sangat sulit bagi pihak kejaksaan untuk menuntut  dengan sanksi yang berat 

kepada para pelanggar hak cipta untuk memberikan efek penjeraan kepada 

para pelanggar  tersebut maupun kepada masyarakat pada umumnya. Hal ini 

disebabkan oleh pola pandang aparat penegak hukum di Kejaksaan Negeri 

Malang yang masih sangat memperhatikan aspek-aspek non hukum, yaitu 

rasa kasihan kepada pelanggar jika dituntut sanksi pidana yang tinggi, seperti 
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bagaimana nanti nasib keluarganya, padahal tingkat ekonomi pelaku boleh 

dikatakan dalam tingkat menengah ke bawah, juga disamping itu 

pertimbangan bahwa tindak pidana hak cipta tidaklah terlalu menjadi 

perhatian masyarakat. Oleh karena itu, bagi pihak Kejaksaan UU No. 19 

Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang baru walaupun telah mengalami 

beberapa perubahan yang secara substansi lebih baik, dalam hal ini terkait 

dengan tugas jaksa penuntut umum adalah perubahan sanksi dalam UU No. 

19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang semakin tinggi, namun bagi aparat 

penegak hukum di Kejaksaan Negeri Malang hal tersebut belumlah 

memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi pencipta maupun 

pemegang hak cipta, mengingat dari pihak aparat sendiri, yaitu utamanya 

jaksa di Kejaksaan Negeri Malang  masih belum bisa sepenuhnya 

menjatuhkan tuntutan yang tinggi terhadap para pelaku karena faktor rasa 

kasihan. 65 Terkait dengan tugas jaksa sebagaimana yang diamanatkan dalam 

Pasal 1 angka 6  UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu: 

Pasal 1 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; 
6. a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini 

untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 

b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-
undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan 
hakim. 

 
Menurut peneliti, berpijak pada dua kasus tindak pidana hak cipta yang telah 

dilanjutkan ke Pengadilan Negeri Malang maka jaksa telah melakukan 

kewenangannya sebagai penuntut umum sebagaimana yang diamanatkan 

dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 

Tetapi, berdasar pada tuntutan jaksa sebagai penuntut umum dalam kasus 

tindak pidana hak cipta yang melanggar Pasal 72 ayat (2) UU No. 19 Tahun 
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2002 tentang Hak Cipta maka jaksa masih belum dapat memberikan tuntutan 

pidana yang menimbulkan efek jera kepada pelaku tindak pidana hak cipta. 

Dalam hal ini pertimbangan non hukum merupakan salah satu faktor 

penghambat bagi jaksa untuk memberikan tuntutan secara maksimal 

sehingga belum dapat memberikan rasa keadilan bagi pencipta dan 

pemegang hak cipta demi tegaknya UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak 

Cipta. 

Terkait dengan keberadaan ketentuan hak penyewaan dalam 

Pasal 2 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, ternyata tidak 

diikuti oleh tingkat pengetahuan yang cukup dari aparat penegak hukum di 

Kejaksaan. Bahkan, para jaksa tersebut tidak tahu apa itu hak penyewaan. 

Hal ini merupakan suatu kenyataan yang pahit, yaitu bagaimana UU No. 19 

Tahun 2002 tentang Hak Cipta bisa ditegakkan bila aparat hukumnya saja 

belum memahami , bahkan belum mengetahui substansi UU No. 19 Tahun 

2002 tentang Hak Cipta secara keseluruhan.  Hal ini ditunjukkan dalam tabel 

berikut ini: 

Tabel 5.10 
Tingkat Pengetahuan Jaksa di Kejaksaan Negeri  Malang Terhadap  

Ketentuan Hak Penyewaan dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 
tentang Hak Cipta 

n = 11 

No. Tingkat Pengetahuan Jaksa di 
Kejaksaan Negeri  Malang 
Terhadap  Ketentuan Hak 
Penyewaan dalam Pasal 2 ayat (2) 
UU No. 19 Tahun 2002 tentang 
Hak Cipta 

Jumlah (%) 

1. 
2. 
3. 

Mengetahui 
Mengetahui dan Mengerti 
Tidak Mengetahui 

  1 
  0 
10 

  9,09 
0 

90,91 

Jumlah 11 100 

Sumber : Data Primer, diolah Agustus 2005 
 

                                                                                                                                                               

 



Ye
nn

y 
Et

a 
W

id
ya

nt
i. 

DO
 N

O
T 

CO
PY

 

 

71 

Tabel 5.10 menunjukkan 1 responden (9,09) mengetahui adanya ketentuan 

hak penyewaan dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, sedangkan 

10 responden (90,91%) tidak mengetahui adanya ketentuan hak penyewaan 

dalam UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Dengan demikian, hampir 

semua responden tidak mengetahui adanya ketentuan hak penyewaan dalam 

Pasal 2 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. 

Walaupun demikian, menurut aparat penegak hukum di 

Kejaksaan Negeri Malang apabila memang ada aturan hak penyewaan dalam 

UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta maka mereka akan memprosesnya 

sesuai dengan aturan hukum yang ada.66 Namun yang terpenting disini dari 

gambaran tersebut adalah perlunya segera dilakukan pelatihan dan 

pendidikan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta bagi aparat penegak 

hukum demi penegakan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, 

khususnya Pasal 2 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.  

Dengan demikian, UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta 

walaupun baik secara substantif masih belum bisa menjamin terwujudnya 

penegakan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, karena aturan dalam 

undang-undang hanya mampu berbicara dengan baik dalam tataran teoritis, 

namun dalam prakteknya tidak dapat berbuat banyak apabila dihadapkan 

dengan aparat penegak hukum yang memiliki pola pandang sebaliknya 

dengan substansi UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. 

3. Pengadilan Negeri Malang (PN Malang) 

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa masalah 

penegakan hukum ditinjau dari komponen struktur hukum pada prinsipnya 

bergantung pada komitmen para aparat penegak hukumnya. Dalam hal ini, 

                                                           
66
     ibid 
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belum terjaringnya pelaku tindak pidana hak cipta secara maksimal 

merupakan suatu bukti adanya ketidakseriusan dari seluruh institusi yang 

berwenang. Institusi peradilan dalam hal ini hakim hanya  bersikap pasif dan 

tidak memiliki wewenang untuk mengangkat suatu kasus tindak pidana hak 

cipta ke permukaan. Hakim hanya menerima kasus tindak pidana hak cipta 

yang merupakan pelimpahan perkara dari kejaksaan.  

Terkait dengan hal tersebut, hingga tahun 2005 Pengadilan 

Negeri Malang hanya menerima dua kasus tindak pidana hak cipta dengan 

nomor register perkara Nomor 16/  Pid B/ 2005/ PN Malang dan Nomor 195/ 

Pid B/ 2005/ PN Malang. Dari dua kasus tersebut kasus terakhir masih dalam 

proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Malang, sedangkan untuk kasus 

dengan nomor register perkara Nomor 16/ Pid B/ 2005/ PN Malang telah 

divonis, yang petikannya adalah sebagai berikut; 

Putusan 

Nomor 16/ Pid B/ 2005/ PN Malang 

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" 

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili 

perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat 

pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa-

terdakwa : 

I. Nama Lengkap  : RIDWAN EFENDI 

   Tempat Lahir  : Lumajang 

    Umur   : 39 Tahun 

    Jenis Kelamin  : Laki-laki 

     Kebangsaan  : Indonesia 

Tempat Tinggal     : Jl. Argopuro No. 4 Rt. 01/ Rw. XIV Kel.     

Tompokersan Lumajang, Kec./ Kab. Lumajang. 
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Pekerjaan                      : Swasta 

II. Nama Lengkap  : Bambang Suryanto 

    Tempat Lahir  : Lumajang 

    Umur   : 29 Tahun 

    Jenis Kelamin  : Laki-laki 

    Kebangsaan   : Indonesia 

    Tempat Tinggal : Desa Karangrejo Rt. 04/ Rw.03 Kel. Karangrejo, 

Kec. Yosowilangun, Kab. Lumajang. 

    Agama : Islam 

    Pekerjaan : Buruh Bangunan 

Para terdakwa  ditahan dalam tahanan RUTAN sejak tangl 08-11-2004. 

Pengadilan Negeri tersebut :  

Telah mendengar keterangan sanksi-saksi dan keterangan terdakwa; 

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon 

Majelis Hakim agar memutuskan; 

- Menyatakan terdakwa Ridwan Efendi dan Bambang Suryanto terbukti 

bersalah melakukan tindak pidana "hak cipta" sebagaimana dimaksud 

dalam ketentuan Pasal 72 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2002 dalam surat 

dakwaan. 

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ridwan Efendi dan terdakwa 

Bambang Suryanto dengan pidana penjara masing-masing selama 8 

(delapan) bulan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan 

denda masing-masing sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) 

subsider 2 (dua) bulan kurungan. 

- Menyatakan barang bukti berupa; 9351 VCD bajakan, 515 MP3 bajakan, 

818 VCD bajakan milik APPRI, 863 VCD lagu-lagu hasil membajak sendiri, 

575 kaset kosong, 2329 VCD rusak dirampas untuk dimusnahkan, 1 
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monitor, 1 CPU komputer, 2 duplikator, 5 printer, scanner, 1 keyboard dan 

1 unit sepeda motor Nomor Polisi N-4587-YC dikembangkan kepada 

terdakwa RIDWAN EFENDI; 

- Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar beaya perkara 

masing-masing sebesar Rp. 1.000,00 

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan 

dengan dakwaan melanggar Pasal 72 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2002. 

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan 

dengan dakwaan yang berbentuk tunggal; 

Menimbang, bahwa persidangan telah didengar keterangan 

saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah antara lain: 

1. M. Chairil Anwar 

2. Nivi Cris B. 

3. Amir Triyangga citra 

4. Moestofa 

Yang pada pokoknya menerangkan sebagaimana tercantum dalam berita 

acara pemeriksaan penyidikan dalam berkas perkara; 

Menimbang, bahwa para terdakwa memberikan keterangan 

yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam berita acara penyidikan 

dan mengakui perbuatan yang didakwakannya. 

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di 

persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dari Pasal 72 ayat (2) 

UU RI No. 19 tahun 2002 dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan 

meyakinkan, maka para terdakwa harus dipersalahkan melakukan tindak 

pidana sebagaimana yang didakwakannya, maka kepadanya dijatuhi pidana 

dan dibebani membayar ongkos perkara; 
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Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan 

pidana maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang meringankan 

dan hal-hal yang memberatkan; 

Hal-hal yang meringankan ; para terdakwa menyesali perbuatannya 

Hal-hal yang memberatkan; perbuatan para terdakwa dapat merusak 

kepercayaan masyarakat pada APPRI 

Mengingat akan Pasal 72 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2002 

serta aturan hukum yang berkaitan dan berhubungan dengan  perkara ini; 

MENGADILI 

1. Menyatakan bahwa terdakwa RIDWAN EFENDI  dan BAMBANG 

SURYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membuat dan 

Mengedarkan VCD Bajakan". 

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap para terdakwa pidana 

penjara masing-masing selama 5 (lima ) bulan 15 (lima belas) hari dan 

denda masing-masing sebesar RP. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupian) 

subsider 2 (dua) bulan kurungan; 

3. Menetapkan bahwa lamanya para terdakwa berada dalam tahanan 

dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan; 

4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan; 

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa 9.351 VCD bajakan, 515 MP3 

bajakan, 813 VCD bajakan milik APPRI, 863 VCD lagu-lagu hasil 

membajak sendiri, 575 kaset kosong, 2329 VCD rusak dirampas untuk 

dimusnahkan, 1 monitor, 1 CPU Komputer, 2 Duplikator, 5 Printer, 1 

Scanner, 1 keyboard, dan 1 unit sepeda motor Nopol N-4587-Yt 

dikembalikan kepada terdakwa Ridwan Efendi; 
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6. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara 

masing-masing sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah). 

Berdasar putusan perkara tersebut peneliti menganalisa bahwa 

walaupun sanksi tindak pidana hak cipta dalam UU No. 19 Tahun 2002 

tentang Hak Cipta terbaru semakin berat, namun pada tataran 

implementasinya vonis terhadap tindak pidana hak cipta masih sangat rendah 

dibandingkan dengan sanksi pidana maksimal sebagaimana dimuat dalam UU 

No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Hal ini terlihat dalam kasus tindak 

pidana pembajakan VCD di Pengadilan  Negeri Malang. Yaitu walaupun 

sanksi pidana dalam UU No. 19 Tahun 2002 tantang Hak Cipta memberikan 

sanksi yang tinggi, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ 

atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Namun 

dalam tataran praksis vonis yang dijatuhkan sangatlah ringan, yaitu hanya 

pidana penjara masing-masing selama 5 (lima ) bulan 15 (lima belas) hari dan 

denda masing-masing sebesar RP. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) 

subsider 2 (dua) bulan kurungan. Kondisi ini pastinya memang tidak 

memberikan kepuasan dan rasa keadilan bagi pemegang hak cipta. Namun di 

sisi lain, bagi aparat penegak hukum di Pengadilan Negeri Malang dalam 

memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana hak cipta tidak hanya 

berdasarkan pada pertimbangan hukum saja, namun juga karena 

pertimbangan sosial dan ekonomi.  Pertimbangan sosial disini adalah apakah 

kasus tersebut menjadi perhatian masyarakat atau tidak. Untuk kasus tindak 

pidana hak cipta, maka dari pertimbangan sosial tidaklah menjadi kasus yang 

menjadi perhatian masyarakat, sehingga vonis atas pelaku tidak terlalu 

menimbulkan sorotan masyarakat. Sedangkan pertimbangan ekonomi adalah 

merupakan suatu pertimbangan bagi hakim apakah nantinya dengan vonis 

yang tinggi tidak berakibat buruk terhadap keluarganya. Sehingga dengan 
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demikian sanksi yang tinggi sebagaimana diatur dalam UU No. 19 Tahun 

2002 tentang Hak Cipta tidak harus digunakan bila tidak meresahkan 

masyarakat. Dan lebih lanjut disini, sanksi tinggi dalam tindak pidana hak cipta 

bukanlah faktor utama untuk memberikan efek penjeraan, karena tingkat 

ekonomi pelaku pada khususnya dan masyarakat pada umumnya yang masih 

rendah menyebabkan mereka lebih mementingkan kebutuhan hidup tanpa 

mempedulikan lagi hukum yang berlaku di tengah-tengah mereka.67  

Terkait dengan keberadaan UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak 

Cipta walaupun telah mengalami berbagai perubahan, baik dari segi ancaman 

sanksi yang semakin tinggi maupun perubahan tindak pidana hak cipta dari 

delik aduan menjadi delik biasa. Dilihat dari sisi profesi hakim hal tersebut 

belumlah dapat dikatakan berarti UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta 

telah memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi pencipta maupun  

pemegang hak cipta. Karena setiap undang-undang pastilah ada kekurangan 

dan di sini ditinjau dari struktur hukum maka yang paling berperan demi 

penegakan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah penegak hukum 

yang berada di garda depan, yaitu pihak kepolisian yang harus pro aktif dalam 

mengangkat kasus ke permukaan, karena hakim hanyalah mengadili kasus 

yang dilimpahkan oleh kejaksaan. Tanpa sikap yang pro aktif dari kepolisian, 

maka permasalahan maraknya pelanggaran terhadap UU No. 19 Tahun 2002 

tentang Hak Cipta tidak akan pernah terselesaikan mengingat pada dewasa 

ini kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia sangatlah 

memprihatinkan.68 

                                                           
67
     Hasil wawancara dengan Ibu Sri Anggarwati, SH. Hakim di Pengadilan Negeri 

Malang. Senin, 25 Juli 2005. 
 
68
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Lebih lanjut, hal yang menarik perhatian adalah realitas yang 

ada menunjukkan bahwa hakim di Pengadilan Negeri Malang belum 

memahami benar substansi yang ada dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang 

Hak Cipta. Hal ini ditunjukkan dalam tabel berikut ini: 

 
Tabel 5.11 

Tingkat Pendidikan  Hakim di Pengadilan Negeri Malang 
n = 6 

 

Tingkat Pendidikan Jumlah (%) 

Sarjana Hukum 
Sarjana Hukum dan Magister Hukum 

4 
2 

66,67 
33,33 

Jumlah 6 100 

Sumber : Data Primer, diolah Agustus 2005 
 
Tabel 5.11 menunjukkan 4 responden (66,67%) memiliki pendidikan Sarjana 

Hukum, 2 responden (33,33%) memiliki pendidikan Sarjana Hukum dan 

Magister Hukum. Berdasar data tersebut maka seluruh hakim di Pengadilan 

Negeri Malang menguasai bidang hukum. 

 
 

Tabel 5.12 
Pengalaman Kerja Hakim di Pengadilan Negeri Malang 

n = 6 

Pengalaman Kerja Jumlah (%) 

10-13 tahun 1 16,67 

14-17 tahun 2 33,33 

18 tahun ke atas 3       50,00 

Jumlah 6 100 

Sumber : Data Primer, diolah Agustus 2005 
 
 

Tabel 5.12 menunjukkan 1 responden (16,67%)  memiliki pengalaman kerja 

10-13 tahun, 2 responden (33,33%) memiliki pengalaman kerja 14-17 tahun, 

dan 3 responden (50,00%) memiliki pengalaman kerja 18 tahun ke atas. 

Dengan demikian seluruh hakim di Pengadilan Negeri Malang memiliki 

pengalaman kerja yang sudah lama, karena seluruh responden memiliki 
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pengalaman kerja di atas 10 tahun dan setengah diantaranya telah memiliki 

pengalaman kerja di atas 18 tahun. 

 
Tabel 5.13 

Tingkat Pengetahuan Hakim di Pengadilan Negeri Malang Terhadap  UU 
No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta 

n = 6 
 

No. Tingkat Pengetahuan Hakim di 
Pengadilan Negeri Malang 
Terhadap  UU No. 19 Tahun 2002 
tentang Hak Cipta 
 

Jumlah (%) 

1. 
2. 
3. 

Mengetahui 
Mengetahui dan Mengerti 
Tidak Mengetahui 

5 
0 
1 

83,33 
0 

16,67 

Jumlah 6 100 

Sumber : Data Primer, diolah Agustus 2005 
 
Tabel 5.13 menunjukkan 5 responden (83,33%) mengetahui keberadaan UU 

No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, sedangkan 1 responden (16,67%) 

tidak mengetahui keberadaan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. 

Dengan demikian, lebih dari setengah responden mengetahui keberadaan UU 

No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, walaupun tidak disertai dengan 

pemahaman yang baik terhadap substansi UU No. 19 Tahun 2002 tentang 

Hak Cipta. 

 
Tabel 5.14 

Tingkat Pengetahuan Hakim di Pengadilan Negeri  Malang Terhadap  
Ketentuan Hak Penyewaan dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 

tentang Hak Cipta 
n = 6 

No. Tingkat Pengetahuan Hakim di 
Pengadilan Negeri  Malang 
Terhadap  Ketentuan Hak 
Penyewaan dalam Pasal 2 ayat (2) 
UU No. 19 Tahun 2002 tentang 
Hak Cipta 

Jumlah (%) 

1. 
2. 
3. 

Mengetahui 
Mengetahui dan Mengerti 
Tidak Mengetahui 

2 
0 
4 

33,33 
0 

66,66 

Jumlah 6 100 

Sumber : Data Primer, diolah Agustus 2005 
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Tabel 5.14 menunjukkan 2 responden (33,33%) mengetahui ketentuan hak 

penyewaan dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, 

sedangkan 4 responden (66,66%) tidak mengetahui keberadaan UU No. 19 

Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Dengan demikian lebih dari setengah 

responden tidak mengetahui keberadaan ketentuan hak penyewaan dalam 

UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. 

 
Tabel 5.15 

Tingkat Pengetahuan Hakim di Pengadilan Negeri  Malang Terhadap  
Ketentuan Sanksi Tindak Pidana dalam Pasal 72 UU No. 19 Tahun 2002 

tentang Hak Cipta 
n = 6 

No. Tingkat Pengetahuan Hakim di 
Pengadilan Negeri  Malang 
Terhadap  Ketentuan Sanksi 
Tindak Pidana dalam Pasal 72 UU 
No. 19 Tahun 2002 tentang Hak 
Cipta 

Jumlah (%) 

1. 
2. 
3. 

Mengetahui 
Mengetahui dan Mengerti 
Tidak Mengetahui 

4 
0 
2 

66,67 
0 

33,33 

Jumlah 6 100 

Sumber : Data Primer, diolah Agustus 2005 
 

Tabel 5.15 menunjukkan 4 responden (66,67%) mengetahui ketentuan sanksi 

pidana dalam Pasal 72 UU No. 19 Tahun 2002, sedangkan 2 responden 

(33,33%) tidak mengetahui ketentuan sanksi pidana dalam Pasal 72 UU No. 

19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Dengan demikian, lebih dari setengah 

responden mengetahui ketentuan sanksi tindak pidana dalam Pasal 72 UU 

No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, walaupun tidak disertai oleh 

pemahaman terhadap substansi UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. 

Berdasarkan data tersebut maka menunjukkan bahwa hakim di 

Pengadilan Negeri Malang hampir seluruhnya mengetahui keberadaan UU 

No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, namun tidak disertai oleh pemahaman 

terhadap substansi UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Hal ini terlihat 
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dari ketidaktahuan responden terhadap ketentuan hak penyewaan dalam UU 

No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. 

Kondisi tersebut terjadi karena sikap hakim yang tidak 

mempelajari UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta secara mendalam, 

dikarenakan intensitas tindak pidana hak cipta di Kota Malang yang sangat 

jarang terjadi. Pada umumnya para hakim di Pengadilan Negeri Malang baru 

mempelajari UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta bila menangani kasus 

hak cipta. Bahkan pendidikan dan pelatihan hak kekayaan intelektual 

terhadap para hakim juga sangat jarang dilakukan.69  

Berpijak pada uraian tersebut di atas maka peneliti 

berpendapat bahwa walaupun UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta lebih 

baik secara substansi dalam memberikan perlindungan terhadap pencipta 

maupun  pemegang hak cipta melalui pemberian sanksi yang lebih berat 

terhadap pelaku tindak pidana hak cipta, namun dalam realitanya hal tersebut 

tidak dapat mempengaruhi pemikiran dan sikap hakim di Pengadilan Negeri  

Malang untuk menjatuhkan sanksi yang tinggi pula terhadap pelaku tindak 

pidana hak cipta guna memberikan efek penjeraan.  Berpijak pada data yang 

diperoleh di lapangan maka peneliti menganalisa bahwa hakim di Pengadilan 

Negeri Malang yang seluruhnya memiliki pendidikan hukum dengan 

pengalaman kerja dan tingkat pengetahuan yang tinggi terhadap keberadaan 

UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta namun tanpa disertai oleh 

pemahaman yang memadai terhadap substansi UU No. 19 Tahun 2002 

tentang Hak Cipta maka yang terjadi adalah sikap dan pandangan para hakim 

lebih dipengaruhi oleh alasan-alasan non hukum dalam menjatuhkan vonis 

terhadap tindak pidana hak cipta. Oleh karena itu, untuk masa mendatang 
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perlu dilakukan sosialisasi UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta terhadap 

para hakim sebagai aparat penegak hukum yang sangat menentukan dalam 

menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana hak cipta. Sosialisasi tersebut 

dapat melalui seminar maupun pendidikan kilat, sehingga diharapkan dengan 

pemahaman yang baik terhadap substansi UU No. 19 Tahun 2002 tentang 

Hak Cipta maka akan dapat mempengaruhi pandangan dan sikap hakim 

dalam rangka penegakan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. 

4. Pengadilan Niaga Surabaya 

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya didirikan 

pada tanggal 8 Mei 2000 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 

1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga diberbagai daerah. Pendirian 

Pengadilan Niaga didasarkan pula pada Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang (PERPU) No. 1 Tahun 1998, yang kemudian ditetapkan oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat menjadi Undang-undang No. 4 Tahun 1998 

tentang Kepailitan,70 yang kemudian diubah dengan Undang-undang No. 37 

Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang. 

Dalam perkembangannya, setelah diberlakukan Undang-

undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan yang diubah dengan Undang-

undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang, pengadilan niaga juga berwenang memeriksa perkara di 

bidang HKI. Kewenangan ini didasarkan pada pasal 300 UU No. 37 Tahun 

2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang 

isinya Pengadilan Niaga selain memeriksa dan memutus permohonan 

pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berwenang 

                                                           
70
   Yuliati, et.al. op. cit.h. 75. 
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pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang  

penetapannya dilakukan dengan undang-undang. 

Berdasarkan Pasal 282 ayat (2) PERPU No. 1 Tahun 1998, 

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya memiliki daerah 

kewenangan (wilayah hukum) yang meliputi: Jawa Timur, Kalimantan Selatan, 

Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat. Hal ini 

tetap berlaku dengan berlakunya UU Kepailitan terbaru sebagaimana diatur 

dalam Pasal 305 UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang, bahwa : 

Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari 
Undang-undang tentang Kepailitan (Fillissements-verordenig Staatblad 
1905:217 juncto Staatblad 1906:348) yang diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang 
Perubahan Atas Undang-undang tentang Kepailitan yang ditetapkan menjadi 
Undang-undang berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 pada 
saat Undang-undang ini  diundangkan, masih tetap berlaku sejauh tidak 
bertentangan dan/ atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan 
undang-undang ini. 
 
Secara organisasi, Pengadilan Niaga Surabaya berada di bawah lingkup 

Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga tidak ada struktur organisasi tersendiri 

bagi Pengadilan Niaga. Ketua Pengadilan Negeri Surabaya secara ex-officio. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Pengadilan Negeri Surabaya dibantu 

oleh seorang Wakil Ketua, yang keduanya disebut sebagai Pimpinan 

Pengadilan. Untuk melaksanakan tugasnya sehari-hari di bidang tekhnis 

yudisial dan bidang administrasi, baik administrasi perkara maupun 

administrasi umum. Pimpinan pengadilan juga dibantu oleh pejabat lainnya, 

yaitu Panitera merangkap Sekretaris, yang membawahi Wakil Panitera, Wakil 

Sekretaris, Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Juru Sita, serta staf 

pendukung lainnya.71 
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Sebagai pengadilan khusus, ada persyaratan tertentu yang 

harus dipenuhi oleh hakim untuk dapat menjadi hakim pada Pengadilan 

Niaga. Persyaratan khusus ini dibuat untuk memastikan kualitas hakim dalam 

menyelesaikan kasus-kasus di Pengadilan Niaga, yang dalam hal ini 

membutuhkan pengalaman dan pengetahuan yang spesifik dalam bidang-

bidang tertentu.72 Hal ini senada dengan pernyataan Binsar Pamopo 

Pakpahan bahwa hakim Pengadilan Niaga diangkat berdasarkan Surat 

Keputusan (SK) dari Mahkamah Agung. Pengangkatan ini didasari 

pertimbangan bahwa hakim yang bersangkutan telah menguasai 

pengetahuan di bidang masalah-masalah yang menjadi lingkup kewenangan 

Pengadilan Niaga dan berhasil menyelesaikan program pelatihan khusus 

sebagai hakim pada Pengadilan Niaga. Hakim-hakim Pengadilan Niaga ini 

juga masih dibagi spesifikasinya atas dasar keahlian di bidang kepailitan serta 

di bidang Hak Kekayaan Intelektual. Dalam hal ini di Pengadilan Niaga 

Surabaya untuk hakim yang memiliki spesifikasi keahlian di bidang Hak 

Kekayaan Intelektual terdiri dari empat orang, ini didasarkan dari pendidikan 

dan pelatihan yang pernah diiikuti oleh hakim yang bersangkutan serta tingkat 

pengalaman dalam menangani kasus-kasus hak kekayaan intelektual. 

Dengan spesifikasi pengetahuan ini diharapkan hakim dapat lebih profesional 

dalam menyelesaikan kasus-kasus yang menjadi kewenangan Pengadilan 

Niaga.73  

Adapun tingkat kualitas pendidikan hakim di Pengadilan Niaga 

Surabaya dapat pula dilihat dari tingkat pendidikan dan pengalaman kerja 

                                                           
72
     ibid 
 
73
    Hasil Wawancara dengan Bapak Binsar Pamopo Pakpahan, SH. Hakim di 

Pengadilan Niaga Surabaya. Rabu, 3 Agustus 2005. 



Ye
nn

y 
Et

a 
W

id
ya

nt
i. 

DO
 N

O
T 

CO
PY

 

 

85 

hakim di Pengadilan Niaga Surabaya sebagaimana ditunjukkan tabel di 

bawah ini: 

Tabel 5.16 
Tingkat Pendidikan Hakim Pengadilan Niaga Surabaya 

n = 6 

No. Tingkat Pendidikan Jumlah (%) 

1. 
2. 

Sarjana Hukum 
Sarjana Hukum dan Magister Hukum 

4 
2 

66,66 
33,33 

Jumlah 6 100 

Sumber : Data Primer, diolah Agustus 2005 

Tabel 5.16 menunjukkan bahwa responden lebih dari setengah (66,66%) 

berpendidikan Sarjana Hukum, bahkan 2 orang responden (33,33%) 

berpendidikan Sarjana Hukum dan Magister Hukum. Dari data tersebut dapat 

dikatakan bahwa seluruh Hakim Pengadilan Niaga menguasai bidang hukum. 

 
Tabel 5.17 

Pengalaman Kerja Hakim Pengadilan Niaga Surabaya 
n = 6 

Pengalaman Kerja Hakim Pengadilan 
Niaga Surabaya 

 

Jumlah (%) 

20-25 tahun 
26-30 tahun 
31-35 tahun 

4 
1 
1 

66,67 
16,66 
16,66 

Jumlah 6 100 

Sumber : Data Primer, diolah Agustus 2005 
 
Tabel 5.17 menunjukkan 4 hakim (66,67%) memiliki pengalaman kerja 20-25 

tahun, 1 hakim (16,66%) memiliki pengalaman kerja 26-30 tahun, dan 1 hakim  

(16,66%) memiliki pengalaman kerja 31-35 tahun. Dengan demikian hakim di 

Pengadilan Niaga Surabaya memiliki pengalaman kerja yang tinggi, yaitu 

seluruh responden memiliki pengalaman kerja di atas 20 (dua puluh) tahun. 

Tingkat pemahaman yang baik dari hakim di Pengadilan Niaga 

ini dapat tercermin  pula dari wawasan responden terhadap UU No. 19 Tahun 

2002 tentang Hak Cipta, khususnya ketentuan hak penyewaan. Menurut 
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responden, perubahan yang sangat tampak revolusioner dari UU No. 19 

Tahun 2002 terkait dengan profesi hakim Pengadilan Niaga adalah:74 

1. Penetapan Sementara 

2. Jangka Waktu 

3. Kewenangan Pengadilan Niaga atas kasus Hak Cipta 

4. Lebih jelas siapa penggugat dan yang digugat  

5. Upaya hukum langsung pada tingkat kasasi. 

Pernyataan tersebut didukung oleh tingkat pengetahuan hakim di Pengadilan 

Niaga Surabaya terhadap UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang  

ditunjukkan tabel berikut ini: 

 
Tabel 5.18 

Tingkat Pengetahuan Hakim Pengadilan Niaga Surabaya Terhadap UU 
No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta 

n = 6 

No. Tingkat Pengetahuan 
Hakim Pengadilan Niaga 
Surabaya Terhadap UU No. 
19 Tahun 2002 tentang Hak 
Cipta 

Jumlah (%) 

1. 
2. 
3. 

Mengetahui 
Mengetahui dan Mengerti 
Tidak Mengetahui 

4 
2 
0 

66,67 
33,33 
0 

Jumlah 6 100 

Sumber : Data Primer, diolah Agustus 2005 
 
Tabel 5.18 menunjukkan 4 hakim (66,67%) mengetahui keberadaan UU No. 

19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, 2 hakim (33,33%) mengetahui dan 

mengerti UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Dengan demikian, 

seluruh hakim di Pengadilan Niaga Surabaya mengetahui keberadaan UU 

NO. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. 
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Tabel 5.19 
Tingkat Pengetahuan Hakim Pengadilan Niaga Surabaya Terhadap 

Ketentuan Gugatan Ganti Rugi Melalui Pengadilan Niaga dalam Pasal 56 
UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta 

n = 6 

No. Tingkat Pengetahuan 
Hakim Pengadilan Niaga 
Surabaya Terhadap 
Ketentuan Gugatan Ganti 
Rugi Melalui Pengadilan 
Niaga dalam Pasal 56 UU 
No. 19 Tahun 2002 tentang 
Hak Cipta 

Jumlah (%) 

1. 
2. 
3. 

Mengetahui 
Mengetahui dan Mengerti 
Tidak Mengetahui 

3 
2 
1 

50,00 
33,33 
16,67 

Jumlah 6 100 

Sumber : Data Primer, diolah Agustus 2005 
 
Tabel 5.19 menunjukkan 3 hakim (50,00%) mengetahui gugatan ganti rugi 

melalui pengadilan niaga, 2 hakim (33,33%) mengetahui dan mengerti 

gugatan ganti rugi melalui pengadilan niaga, 1 hakim  (16,67%) tidak 

mengetahui gugatan ganti rugi melalui pengadilan niaga. Dengan demikian 

hampir seluruh hakim di Pengadilan Niaga Surabaya mengetahui keberadaan 

Pasal 56 UU No. 56 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang mengatur upaya 

penyelesaian sengketa hak cipta melalui pengadilan niaga. 

 
Tabel 5.20 

Tingkat Pengetahuan Hakim di Pengadilan Niaga Terhadap Ketentuan 
Hak Penyewaan dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang 

Hak Cipta 
n = 6 

No. Tingkat Pengetahuan 
Hakim di Pengadilan Niaga 
Terhadap Ketentuan Hak 
Penyewaan dalam Pasal 2 
ayat (2) UU No. 19 Tahun 
2002 tentang Hak Cipta 

 

Jumlah (%) 

1. 
2. 
3. 

Mengetahui 
Mengetahui dan Mengerti 
Tidak Mengetahui 

4 
2 
0 

66,67 
33,33 
0 

Jumlah 6 100 

Sumber : Data Primer, diolah Agustus 2005 
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Tabel 5.20 menunjukkan 4 hakim (66,67%) mengetahui ketentuan hak 

penyewaan dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, 

2 hakim (33,33%) mengetahui dan mengerti ketentuan hak penyewaan dalam 

Pasal 2 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Dengan demikian, 

seluruh hakim di pengadilan niaga mengetahui keberadaan ketentuan hak 

penyewaan dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. 

Tingkat pengetahuan hakim Pengadilan Niaga Surabaya yang 

baik terhadap UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dan perubahan-

perubahan substansi UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang lebih 

baik daripada Undang-undang Hak Cipta sebelumnya, namun demikian dalam 

implementasinya tidaklah mudah untuk beracara di Pengadilan Niaga. Hal ini 

disebabkan kendala tidak adanya peraturan pelaksana yang lebih rinci 

tentang tahapan-tahapan prosedur berperkara dalam penyelesaian sengketa 

hak cipta di Pengadilan Niaga. UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta 

memang telah memuat ketentuan mengenai penyelesaian sengketa hak cipta 

sebagaimana diatur dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 71 UU No. 19 

Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Namun hukum acara sebagaimana dimaksud 

dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta perlu diatur tersendiri agar 

tidak menyulitkan hakim dalam menangani kasus hak cipta. Begitu pula dalam 

hal batas waktu pemutusan perkara hak cipta oleh hakim dalam jangka waktu 

90 hari. Adanya ketentuan batas waktu ini tidak diikuti dengan ketentuan lebih 

lanjut dalam aturan pelaksanaannya sehingga dalam praktek apabila ada 

ketentuan yang menyangkut hukum acara tidak diatur dalam UU No. 19 

Tahun 2002 tentang Hak Cipta, maka digunakan ketentuan hukum acara 

perdata.75  
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     ibid 
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Selanjutnya, hingga kini fakta yang ada di lapangan 

menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual melalui 

Pengadilan Niaga Surabaya masih dalam tingkat yang belum tinggi 

jumlahnya. Hal ini ditunjukkan tabel berikut ini: 

 
Tabel 5.21 

Kasus Hak Kekayaan Intelektual  
Yang Masuk ke Pengadilan Niaga Surabaya 

Tahun 2002-2005 

No. Tahun Jumlah (%) 

1. 
2. 
3. 
4. 

2002 
2003 
2004 
2005 

2 
6 
8 
3 

10,53 
31,58 
42,10 
15,79 

Jumlah 19 100 

Sumber : Data Primer, diolah Agustus 2005 

Tabel 5.21 menunjukkan bahwa sejak tahun 2002 hingga 2005 Pengadilan 

Niaga Surabaya hanya menerima 19 kasus Hak Kekayaan intelektual, yaitu 

Tahun 2002 sejumlah 2 (dua) kasus, Tahun 2003 sejumlah 6 (enam) kasus, 

Tahun 2004 sejumlah 8 (delapan) kasus, dan Tahun 2005 sejumlah 3 (tiga) 

kasus. Dari data tersebut tampak bahwa sejak Tahun 2002 hingga bulan 

Agustus 2005 jumlah kasus hak cipta tertinggi yang diterima oleh Pengadilan 

Niaga terjadi pada Tahun 2004, yaitu meliputi 42,10%. Sedikitnya jumlah 

kasus hak kekayaan intelektual yang masuk ke Pengadilan Niaga Surabaya 

untuk mengimplementasikan Pasal 56 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak 

Cipta juga karena dipengaruhi oleh kurangnya respons masyarakat untuk 

menyelesaikan sengketa HKI melalui Pengadilan Niaga Surabaya setelah 

mengetahui besarnya biaya perkara. Dalam hal ini, berdasarkan Surat 

Keputusan Ketua Pengadilan Niaga Surabaya No. 

W.10.D.04.Um.02.02.341.2002 tentang Perubahan Biaya Pendaftaran 

Perkara di PN-Niaga Surabaya (26 Februari 2002) adalah sebesar Rp 

5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan apabila diajukan kasasi atas putusan 
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perkara HKI maka biaya perkara harus ditambah sebesar Rp 5.000.000,00 

(lima juta rupiah). Sehingga dengan demikian jumlah keseluruhan biaya 

berperkara dari pendaftaran perkara sampai putusan dan diajukan kasasi  

adalah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).76 

Lebih lanjut, jenis kasus Hak Kekayaan intelektual yang pernah 

ditangani oleh Pengadilan Niaga Surabaya adalah sebagaimana ditunjukkan 

tabel berikut ini: 

 
 

Tabel 5.22 
Jenis Kasus Hak Kekayaan Intelektual  

Yang Masuk ke Pengadilan Niaga Surabaya 
Tahun 2002-2005 

 

No. Jenis Kasus Hak Kekayaan 
Intelektual 
 

Jumlah (%) 

1. 
2. 
3. 
4. 

Merek 
Desain Industri 
Paten 
Hak Cipta 

13 
3 
2 
1 

68,42 
15,79 
10,53 
5,26 

Jumlah 19 100 

Sumber : Data Primer, diolah Agustus 2005 

Tabel 5.22 menunjukkan bahwa sejak Tahun 2002 hingga Tahun 2005, jenis 

kasus Hak Kekayaan Intelektual yang masuk ke Pengadilan Niaga Surabaya 

terdiri dari; 13 (68,42%) kasus merek, 3 (15,79%) kasus Desain Industri, 2 

(10,53%) kasus paten, dan 1 (5,26%) kasus hak cipta. Berdasarkan data 

tersebut maka kasus Hak Kekayaan Intelektual tertinggi yang masuk di 

Pengadilan Niaga Surabaya adalah kasus hak merek, sedangkan kasus 

terendah yang masuk ke Pengadilan Niaga Surabaya adalah kasus hak cipta. 

Menurut Hakim di Pengadilan Niaga Surabaya, hal ini disebabkan oleh 

sulitnya pembuktian dalam kasus hak cipta dibandingkan dengan kasus Hak 

                                                           
76
     Hasil wawancara dengan Ibu Wahyu Wibawati, SH. Staf Kepaniteraan Perdata 

Pengadilan Niaga Surabaya. Rabu, 3 Agustus 2005. 
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Kekayaan Intelektual lainnya. Dalam hal ini, berdasar Pasal 2 ayat (1) hak 

cipta timbul secara otomatis setelah suatu Ciptaan dilahirkan. Artinya disini, 

Pendaftaran ciptaan bukan untuk memperoleh hak, tetapi untuk bukti awal 

(prima factie) jika terjadi sengketa hak cipta.77  

Terkait dengan ketentuan hak  penyewaan dalam UU No. 19 

Tahun 2002 tentang Hak Cipta, hakim di Pengadilan Niaga berpendapat 

bahwa seharusnya apa yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 19 tahun 

2002 tentang Hak Cipta dipatuhi oleh para pelaku usaha penyewaan VCD. 

Karena hukum itu ada untuk mengatur masyarakat, maka bukan karena 

alasan nilai yang ada di dalam masyarakat berbeda dengan nilai yang ada 

dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta lantas undang-undang 

tersebut diperbolehkan dan dibiarkan dilanggar begitu saja. Itu artinya 

masyarakat tidak menghargai hukum, padahal hukum ada juga memiliki fungsi 

sebagai "tool of social engineering", yaitu agar terwujud masyarakat 

sebagaimana dikehendaki oleh hukum. Dalam hal  UU No. 19 Tahun 2002 

tentang Hak Cipta, maka UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sebagai 

alat untuk mewujudkan masyarakat yang menghargai karya cipta.78  

Berpijak pada pernyataan tersebut maka menurut peneliti 

tingkat pemahaman hakim di Pengadilan Niaga Surabaya yang baik terhadap 

substansi UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta maka membawa 

pengaruh terhadap pandangan dan sikap hakim dalam rangka menegakkan 

UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Hal ini ditunjukkan oleh satu 

responden yang mewakili profesi hakim di Pengadilan Niaga Surabaya 

dengan tingkat pemahaman yang baik terhadap substansi UU No. 19 Tahun 

                                                           
77
     ibid 
 
78
     ibid 
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2002 tentang Hak Cipta. Dengan pemahaman responden yang baik terhadap 

UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta maka terbentuk sikap dan pola pikir 

yang lebih mengutamakan untuk mengimplementasikan UU No. 19 Tahun 

2002 tentang Hak Cipta berdasarkan nilai-nilai hukum yang ada dengan tidak 

lagi terlalu memperhatikan nilai-nilai sosial yang hidup di dalam masyarakat. 

 
c. Budaya Hukum 

Berbicara tentang budaya hukum, maka pada hakikatnya 

merupakan salah satu komponen yang membentuk suatu sistem hukum. 

Terkait dengan hal tersebut maka keberadaan budaya hukum menjadi sangat 

penting dan menentukan dalam rangka penegakan hukum. Hilangnya 

komponen budaya hukum maka akan melemahkan dan menghilangkan 

makna komponen substansi hukum dan struktur hukum sebagaimana telah 

diuraikan sebelumnya. Hal ini selaras dengan pernyataan Friedman dalam 

bukunya yang berjudul American Law bahwa:79 

 "The legal culture, in other words, is the climate of social thought and social 

force which determines how law is used, avoided, or abused. Without legal 

culture, the legal system is inert--- a dead fish lying in a basket, not a living 

fish swimming in its sea". 

Berdasar pernyataan tersebut maka peneliti terjemahkan bahwa budaya 

hukum, dengan kata lain adalah keadaan dari pikiran dan sikap masyarakat 

yang mencerminkan bagaimana hukum digunakan, dijauhi, atau 

disalahgunakan. Tanpa budaya hukum, maka sistem hukum tidak berdaya. 

Seperti ikan mati yang mengapung dalam keranjang, tidak seperti ikan hidup 

yang berenang di lautan. 

                                                           
79
     Budi Agus Riswandi; M. Syamsudin. op. cit. h. 141. 
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Dalam hal ini, menurut Friedman sebagaimana dikutip oleh 

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa komponen budaya hukum merupakan 

komponen yang terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang merupakan 

pengikat sistem serta menentukan tempat sistem hukum itu di tengah-tengah 

kultur bangsa secara keseluruhan. Aspek kultural ini sangat diperlukan dalam 

memahami nilai-nilai budaya yang hidup di tengah masyarakat berkaitan 

dengan sistem hukumnya.80 

Dalam mengkaji budaya hukum pelaku usaha penyewaan 

karya sinematografi dalam bentuk VCD di Kota Malang terhadap UU No. 19 

Tahun 2002 tentang Hak Cipta maka digunakan tingkat pengetahuan  dan 

sikap pelaku usaha penyewaan karya sinematografi dalam bentuk VCD 

terhadap UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta untuk kemudian 

digunakan sebagai bahan analisis bagi peneliti guna lebih memahami nilai-

nilai yang ada dalam masyarakat. Untuk itu maka ditemukan hasil penelitian 

sebagai berikut: 

1. Tingkat Pengetahuan Pelaku Usaha Penyewaan Karya Sinematografi  

dalam bentuk VCD terhadap UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak 

Cipta. 

Tingkat pengetahuan pelaku usaha penyewaan karya 

sinematografi dalam bentuk VCD terhadap UU No. 19 Tahun 2002 tentang 

Hak Cipta merupakan salah satu yang sangat berperan untuk menentukan 

budaya hukum yang hidup di masyarakat. Artinya, dari tingkat pengetahuan 

yang terdapat pada pelaku usaha penyewaan karya sinematografi dalam 

bentuk VCD terhadap UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta maka 

kemudian dikorelasikan dengan sikap pelaku usaha penyewaan karya 

                                                           
80
     ibid. h. 142. 
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sinematografi dalam bentuk VCD terhadap UU No. 19 Tahun 2002 tentang 

Hak Cipta. Dari dua hal tersebut, maka bagi peneliti dapat dijadikan sebagai 

bahan analisis tentang budaya hukum para pelaku usaha penyewaan karya 

sinematografi dalam bentuk VCD sebagaimana dapat peneliti uraikan berikut 

ini. 

 
Tabel 5.23 

Tingkat Pendidikan Pelaku Usaha Penyewaan VCD 
n = 17 

No. Tingkat Pendidikan Jumlah (%) 

1. 
2. 
3. 
4. 

Lulus SMU 
Masih Kuliah 
Lulus Diploma 
Sarjana 

4 
3 
3 
7 

23,53 
17,64 
17,64 
41,18 

Jumlah 17 100 

Sumber : Data Primer, diolah Juli 2005 

Tabel 5.23 menunjukkan bahwa responden pelaku usaha 

penyewaan karya sinematografi dalam bentuk VCD lebih dari setengah 

memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi, baik yang masih kuliah 3 orang 

(17,64%), lulus diploma 3 orang (17,64%), maupun yang lulus strata I 4 orang 

(41,18%), sedangkan selebihnya 4 orang (23,53%) memiliki tingkat 

pendidikan SMU. 

Faktor pendidikan ini sangat berpengaruh dalam menentukan 

sikap responden terhadap keberadaan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak 

Cipta. Yaitu dengan semakin tinggi tingkat pendidikan, diharapkan responden 

memiliki wawasan yang lebih luas terhadap UU No. 19 Tahun 2002 tentang 

Hak Cipta dengan tingkat argumentasi yang lebih tajam. 
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Tabel 5.24 
Lama Pelaku Usaha Melakukan Penyewaan VCD 

n = 17 

No. Lama Pelaku Usaha 
Melakukan Penyewaan VCD 
 

Jumlah (%) 

1. 
2. 
3. 

< 1 Tahun 
1-4 Tahun 
> 4   Tahun 

4 
8 
5 

23,53 
47,06 
29,41 

Jumlah 17 100 

Sumber : Data Primer, diolah Juli 2005 

Tabel  5.24 menunjukkan lamanya responden melakukan usaha penyewaan 

VCD. Yaitu 4 responden (23,53%) melakukan usaha penyewaan VCD kurang 

dari satu tahun, 8 responden (47,06%) telah melakukan usaha penyewaan 

VCD dalam rentang 1-4 tahun, dan 5 responden (29,41%) telah melakukan 

usaha penyewaan VCD lebih dari empat tahun. Dari keseluruhan jumlah 

responden, lebih dari setengah  responden, yaitu 13 responden (76,47%) 

telah melakukan usaha penyewaan VCD dalam jangka waktu dalam kategori 

cukup lama, yaitu lebih dari satu tahun. 

 
Tabel 5.25 

Tingkat Pengetahuan Pelaku Usaha Penyewaan VCD terhadap  
UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta  

n = 17 

No. Tingkat Pengetahuan Pelaku Usaha 
Penyewaan VCD terhadap UU No. 19 
Tahun 2002 tentang Hak Cipta 

Jumlah (%) 

1. 
2. 

Mengetahui 
Tidak Mengetahui 

17 
0 

100 
0 

Jumlah 17 100 

Sumber : Data Primer, diolah Juli 2005 

Tabel 5.25 menunjukkan bahwa seluruh responden penelitian,  sejumlah 17 

pelaku usaha (100%) mengetahui bahwa Indonesia memiliki Undang-undang 

Hak Cipta. Akan tetapi, pengetahuan pelaku usaha penyewaan karya 

sinematografi dalam bentuk VCD di Kota Malang hanya sebatas mengetahui 

bahwa peraturannya ada, tetapi lebih lanjut tidak tahu hal-hal yang lebih 
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spesifik mengenai aturan tersebut. Misal, mengenai nomor undang-undang 

ataupun substansi aturannya. 

 
Tabel 5.26 

Tingkat Pengetahuan Pelaku Usaha Penyewaan VCD terhadap 
Perlindungan Karya Cipta VCD 

n = 17 

No. Tingkat Pengetahuan Pelaku Usaha 
Penyewaan VCD terhadap 
Perlindungan Karya Cipta VCD 
 

Jumlah (%) 

1. 
2. 

Mengetahui 
Tidak Mengetahui 

16 
1 

94,12 
5,88 

Jumlah 17 100 

Sumber : Data Primer, diolah Juli 2005 

Dari tabel 5.26 diketahui bahwa secara umum pelaku usaha 

penyewaan karya sinematografi dalam bentuk VCD di Kota Malang 

mengetahui bahwa karya cipta VCD dilindungi oleh UU No. 19 Tahun 2002 

tentang Hak Cipta. Hal ini terbukti bahwa 94,12% mengetahui adanya 

perlindungan terhadap karya cipta VCD. Sedangkan 5,88% tidak mengetahui 

bahwa karya cipta VCD dilindungi oleh UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak 

Cipta.  

Hanya saja, dari pengamatan peneliti selama melakukan survey 

ditemukan suatu realitas yang menarik. Yaitu walaupun sebagian besar dari 

para pelaku usaha penyewaan karya sinematografi dalam bentuk VCD 

mengetahui bahwa karya cipta VCD dilindungi oleh UU No. 19 Tahun 2002 

tentang Hak Cipta namun masih banyak diantara mereka yang menyewakan 

VCD bajakan, hal ini dapat diketahui oleh peneliti dari cover VCD yang tidak 

memuat nomor lulus sensor, tidak adanya hologram original maupun tidak 

adanya tanda lunas pajak pertambahan nilai (PPN).  

Hal tersebut menunjukkan bahwa, tingkat pendidikan dan 

tingkat pengetahuan pelaku usaha penyewaan karya sinematografi dalam 



Ye
nn

y 
Et

a 
W

id
ya

nt
i. 

DO
 N

O
T 

CO
PY

 

 

97 

bentuk VCD yang tinggi terhadap UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta 

bukanlah suatu jaminan bahwa mereka akan lebih mentaati UU No. 19 Tahun 

2002 tentang Hak Cipta. Artinya, budaya hukum pelaku usaha penyewaan 

karya sinematografi dalam bentuk VCD menunjukkan bahwa tingkat 

pendidikan dan tingkat pengetahuan mereka yang tinggi terhadap UU No. 19 

Tahun 2002 tentang Hak Cipta secara kuantitas, tidak membuat mereka 

mendekati atau mentaati hukum, namun sebaliknya mereka justru menjauhi 

bahkan melanggar hukum. 

 
Tabel 5.27 

Tingkat Pengetahuan Pelaku Usaha Penyewaan VCD terhadap Hak 
Penyewaan dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta  

n = 17 

No. Tingkat Pengetahuan Pelaku Usaha 
Penyewaan VCD terhadap Hak 
Penyewaan dalam UU No. 19 Tahun 
2002 tentang Hak Cipta 
 

Jumlah (%) 

1. 
2. 

Mengetahui 
Tidak Mengetahui 

3 
14 

17,65 
82,35 

Jumlah 17 100 

Sumber : Data Primer, diolah Juli 2005 

Tabel 5.27 menunjukkan, 3 pelaku usaha penyewaan karya sinematografi 

dalam bentuk VCD  mengetahui adanya hak penyewaan dalam UU No. 19 

Tahun 2002 tentang Hak Cipta, sedangkan 14 pelaku usaha penyewaan 

karya sinematografi dalam bentuk VCD tidak mengetahui adanya ketentuan 

hak penyewaan dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Artinya, 

sebagian besar pelaku usaha penyewaan karya sinematografi dalam bentuk 

VCD di Kota Malang tidak mengetahui adanya hak penyewaan. Faktor 

ketidaktahuan yang tinggi terhadap hak penyewaan ini diikuti oleh sikap yang 

tidak mendukung terhadap ketentuan hak penyewaan dalam UU No. 19 

Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Hal ini terlihat dari tidak adanya niat dari 

mereka untuk menjalankan hak penyewaan setelah mendapatkan penjelasan 
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tentang adanya hak penyewaan dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak 

Cipta. Bagi mereka hak penyewaan adalah terlalu berlebihan dan hanya 

menyulitkan saja nantinya. 

 
Tabel 5.28 

Tingkat Pengetahuan Pelaku Usaha Penyewaan VCD bahwa Hak Cipta 
Merupakan  Hak Milik Pencipta/ Pemegang Hak Cipta yang Bersifat 

Penuh/ Mutlak 
n = 17 

No. Tingkat Pengetahuan Pelaku Usaha 
Penyewaan VCD bahwa Hak Cipta 
Merupakan Hak Milik Pencipta/ 
Pemegang Hak Cipta yang Bersifat 
Penuh/ Mutlak 
 

Jumlah (%) 

1. 
2. 

Mengetahui 
Tidak Mengetahui 

15 
2 

88,24 
11,76 

Jumlah 17 100 

Sumber : Data Primer, diolah Juli 2005 

Tabel 5.28 menggambarkan bahwa sebagian besar  pelaku 

usaha penyewaan karya sinematografi dalam bentuk VCD di Kota Malang, 

yaitu sebesar 88,24% mengetahui bahwa hak cipta merupakan hak milik 

pencipta atau pemegang hak hak cipta yang bersifat penuh/ mutlak.  

Hal tersebut diperkuat dengan komentar dari responden yang 

menyatakan bahwa hak milik yang bersifat penuh itu ditunjukkan dengan 

pembayaran royalti kepada pencipta atas penggunaan karya ciptanya. 

Bahkan ditemukan seorang responden yang mengetahui bahwa pembayaran 

royalti terhadap pencipta atau pemegang hak cipta berdasarkan perjanjian 

lisensi. Jadi berdasarkan penelitian ini, terdapat pelaku usaha yang memiliki 

pemahaman baik tentang UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, 

walaupun secara kuantitas masih sangat rendah. Menariknya, dari responden 

yang memahami UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan baik ini 

tidak disertai dengan sikap yang mendukung terhadap pelaksanaan UU No. 

19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, karena bagi mereka hal tersebut hanya 
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membuat harga karya cipta menjadi mahal, dan hal tersebut itulah yang 

menyebabkan tingginya pelanggaran terhadap UU No 19 Tahun 2002 tentang 

Hak Cipta.81 

 
 

Tabel 5.29 
Tingkat Pengetahuan Pelaku Usaha Penyewaan VCD bahwa Hak Cipta 

Bersifat Eksklusif / Khusus 
n = 17 

No. Tingkat Pengetahuan Pelaku Usaha 
Penyewaan VCD bahwa Hak Cipta 
Bersifat Eksklusif/ Khusus 

Jumlah (%) 

1. 
2. 

Mengetahui 
Tidak Mengetahui 

8 
9 

47,06 
52,94 

Jumlah 17 100 

Sumber : Data Primer, diolah Juli 2005 

Tabel  5.29 menunjukkan bahwa jumlah pelaku usaha yang mengetahui 

bahwa hak cipta bersifat eksklusif/ khusus adalah hampir seimbang dengan 

yang tidak mengetahui. Yaitu yang mengetahui sejumlah 8 (47,06%) pelaku 

usaha penyewaan VCD, dan yang tidak mengetahui sejumlah 9 (52,94%) 

pelaku usaha penyewaan VCD.  

2. Sikap Pelaku Usaha Penyewaan Karya Sinematografi dalam bentuk 

VCD terhadap UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta 

Budaya bangsa Indonesia yang berbasis pada nilai-nilai 

komunal (lebih menekankan pada hak bersama daripada hak indivdu) 

ternyata berpengaruh terhadap sikap pelaku usaha karya sinematografi dalam 

bentuk VCD di Kota Malang. Terkait dengan budaya hukum pelaku usaha 

penyewaan VCD di Kota Malang maka ditemukan hasil penelitian sebagai 

berikut: 

 
 
 
 

                                                           
81
     Wawancara dengan Soeyono, pemilik penyewaan VCD AMAZON, Mei 2005. 
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Tabel 5.30 
Sikap Pelaku  Usaha Penyewaan VCD terhadap UU No. 19 Tahun 2002 

tentang Hak Cipta 
n = 17 

No. Sikap Pelaku  Usaha Penyewaan 
VCD terhadap UU No. 19 Tahun 
2002 tentang Hak Cipta 
 

Jumlah (%) 

1. 
2. 

Mendukung 
Tidak Mendukung 

15 
2 

88,24 
11,76 

Jumlah 17 100 

Sumber : Data Primer, diolah Juli 2005. 

Dari tabel 5.30 menunjukkan bahwa hampir seluruh responden, 

yaitu 15 pelaku usaha penyewaan karya sinematografi dalam bentuk VCD di 

Kota Malang (88,24%) mendukung terhadap keberadaan UU No. 19 Tahun 

2002 tentang Hak Cipta, sedang selebihnya berjumlah 2 orang (11,76%) tidak 

mendukung terhadap keberadaan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta 

di Indonesia. 

Namun demikian, satu hal yang menarik adalah besarnya sikap 

yang mendukung terhadap UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tersebut 

tidak disertai oleh tindakan yang nyata dari pelaku usaha penyewaan karya 

sinematografi dalam bentuk VCD untuk mematuhi UU No. 19 Tahun 2002 

tentang Hak Cipta. Ini dapat terlihat dari tindakan mereka yang masih membeli 

barang bajakan, bahkan menggandakan VCD secara illegal untuk kemudian 

disewakan kepada masyarakat. 

 
Tabel 5.31 

Sikap Pelaku Usaha Penyewaan VCD terhadap Hak Penyewaan 
n = 17 

No. Sikap Pelaku Usaha Penyewaan VCD 
terhadap Hak Penyewaan 
 

Jumlah (%) 

1. 
2. 

Mendukung 
Tidak Mendukung 

6 
11 

35,29 
64,71 

Jumlah 17 100 

Sumber : Data Primer, diolah Juli 2005 
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Berdasarkan tabel 5.31 maka dapat diketahui bahwa dari 

seluruh responden, hanya 6 (35,29%) pelaku usaha penyewaan karya 

sinematografi dalam bentuk VCD yang mendukung terhadap hak penyewaan, 

sedangkan 11 (64,71%) pelaku usaha penyewaan karya sinematografi dalam 

bentuk VCD tidak mendukung terhadap hak penyewaan. Dengan demikian 

dapat peneliti tulis disini bahwa secara umum pelaku usaha penyewaan karya 

sinematografi dalam bentuk VCD di Kota Malang tidak mendukung ketentuan 

hak penyewaan dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. 

Tingginya sikap tidak mendukung para pelaku usaha 

penyewaan karya sinematografi dalam bentuk VCD terhadap hak penyewaan 

karena mereka berpendapat; pertama, dengan mendapatkan royalti dari 

jumlah penjualan karya cipta, seharusnya hal tersebut sudah cukup bagi 

pencipta atau pemegang hak cipta. Kedua, penerapan hak penyewaan hanya 

menyulitkan bagi pelaku usaha penyewaan karya sinematografi dalam bentuk 

VCD, yaitu nantinya justru akan terjadi prosedur yang semakin sulit, sehingga 

bagi mereka lebih baik tidak membuka usaha penyewaan karya cipta VCD 

daripada dipusingkan urusan yang rumit, sedang keuntungan yang didapat 

tidaklah seberapa besar. 

Dari data tersebut diketahui bahwa, pada umumnya pelaku 

usaha penyewaan karya sinematografi dalam bentuk VCD mendukung 

keberadaan UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, namun demikian 

mereka tidak mendukung terhadap ketentuan hak penyewaan dalam UU NO. 

19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. 
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Tabel 5.32 
Sikap Pelaku Usaha Penyewaan VCD terhadap Karya Cipta VCD yang 

Bersifat Penuh/ Mutlak 
n = 17 

No. Sikap Pelaku Usaha Penyewaan VCD 
terhadap Karya Cipta VCD yang 
Bersifat Penuh/ Mutlak 
 

Jumlah (%) 

1. 
2. 

Mendukung 
Tidak Mendukung 

1 
16 

5,88 
94,12 

Jumlah 17 100 

Sumber : Data Primer, diolah Juli 2005 

Tabel 5.32 menunjukkan bahwa secara umum yaitu 94,12% pelaku usaha 

penyewaan karya sinematografi dalam bentuk VCD tidak mendukung 

terhadap ketentuan bahwa karya cipta VCD merupakan hak dari pencipta atau 

pemegang hak cipta yang bersifat mutlak. Hal ini didasari oleh argumentasi 

dari pelaku usaha penyewaan karya sinematografi dalam bentuk VCD bahwa 

seharusnya dengan membeli barang berupa VCD yang asli (original) maka 

pencipta atau pemegang hak cipta telah melepaskan hak ciptanya. 

 

B. Tindakan-tindakan Hukum Yang Ditempuh Oleh Pemegang Hak Cipta 

Dalam Rangka Memfungsikan Pasal 2 Ayat (2)  UU No. 19 Tahun 2002 

tentang Hak Cipta. 

Atas dasar pertimbangan untuk memudahkan dalam 

menentukan responden dan keakuratan data dalam rangka mendapatkan 

jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini, maka peneliti melakukan 

pengambilan data dan wawancara secara mendalam terhadap pemegang 

hak cipta yang tergabung dalam Asosiasi Industri Rekaman Video Indonesia 

(ASIREVI) di Jakarta. Hal ini juga guna mendapatkan objektivitas dalam 

penelitian, dimana keanggotaan Asirevi adalah lebih dari 65% pemegang 

hak cipta atas rekaman video, baik rekaman video asing maupun rekaman 
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video Indonesia.82 Untuk lebih jelasnya maka didapat hasil dan pembahasan 

sebagai berikut: 

a. Profil Asosiasi Industri Rekaman Video Indonesia (ASIREVI) 

Asosiasi Industri Rekaman Video Indonesia (untuk penulisan 

selanjutnya disingkat Asirevi) dibentuk pada tanggal 7 september 1995 

berdasarkan Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia Nomor 

221/KEP/MENPEN/ 1995. Ketika itu Asirevi adalah sebagai Asosiasi Importir 

Rekaman Video. Keberadaan Asirevi di bawah Departemen Penerangan 

karena sesuai dengan SK Menpen No. 215/KEP/MENPEN/ 1994 tentang 

Tata Cara Penyelenggaraan Usaha Perfilman bahwa setiap bidang usaha 

impor rekaman video membentuk wadah kerjasama atau asosiasi, yang 

sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya 

mengkoordinasikan pelaksanaan impor rekaman video yang dilaksanakan 

oleh para anggotanya. Dan wadah kerjasama atau asosiasi tersebut 

kemudian dikukuhkan oleh Menteri Penerangan. Namun dalam 

perkembangan, sesuai dengan semangat dari pemerintah untuk melakukan 

debirokratisasi dan tuntutan perkembangan industri rekaman video yang 

berkembang dengan pesat, Asirevi pada bulan Juli 1998  melalui keputusan 

Rapat Anggota melakukan reposisi dengan mengubah dari Asosiasi Importir 

Rekaman Video menjadi Asosiasi Industri Rekaman Video Indonesia dengan 

tetap disingkat ASIREVI, dan telah didaftarkan berdasarkan Undang-undang 

                                                           
82
      Hasil wawancara dengan Rully Sofyan, Ketua Bidang Penegakan Hak Cipta Asirevi, 

tanggal 28 Juni 2005. 
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Ormas di Departemen Dalam Negeri No. 165 Tahun 1998.83 Dengan 

perubahan tersebut maka anggota Asirevi terdiri dari:84 

1. Anggota penuh, ialah: 

- Perusahaan yang melakukan usahanya dan mendapatkan izin resmi 

dari pemerintah untuk melakukan usaha di bidang impor, ekspor, 

pengedar, jasa tekhnik di bidang rekaman video. 

Anggota Utama Asirevi terdiri dari: 

a. Perusahaan Importir Rekaman Video; 

b. Perusahaan Pengedar Rekaman Video Indonesia; 

c. Perusahaan Pengedar Rekaman Video Impor; 

d. Perusahaan Penggandaan Rekaman Video. 

2. Anggota biasa, ialah: 

- Perusahaan/ perorangan yang berusaha dan mempunyai izin resmi 

dari pemerintah untuk berusaha dibidang usaha penyewaan dan 

penjualan Rekaman Video yang di dalam usahanya tidak berskala 

Nasional. 

Anggota biasa Asirevi terdiri dari: 

A. Rental; 

B. Departement Store, Toko, Pusat Perkulakan. 

Lebih lanjut, dalam hal ini yang dimaksud dengan rekaman 

video adalah film yang dibuat dengan bahan pita video atau piringan video 

(Laser Disc atau Video Compact Disc (VCD) atau Digital Video Disc (DVD), 

                                                           

 
83
     Ibid 
 
84
    Pasal 2 Pernyataan Keputusan Rapat Tentang Anggaran Rumah Tangga Asosiasi 

Industri Rekaman Video Indonesia. 
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dan/ atau bahan hasil penemuan tekhnologi lainnya melalui proses elektronik 

dan ditayangkan kepada khalayak dengan sistem proyeksi elektronik.85 Dan 

yang dimaksud dengan Industri Rekaman Video adalah usaha dibidang 

rekaman video impor dan rekaman video Indonesia yang berkaitan dari mulai 

impor/ ekspor, produksi, penggandaan, sampai peredaran ke konsumen.86 

Dalam rangka memperjelas peran serta industri rekaman video 

maka, Asirevi dibentuk sebagai wadah persatuan dan kesatuan perusahaan-

perusahaan atau perorangan yang berhubungan  dengan Industri Rekaman 

Video yang menjembatani anggota-anggotanya dengan pemerintah, 

perusahaan-perusahaan  dan pihak terkait lainnya agar Industri Rekaman 

Video dapat tumbuh dan berkembang87 sehingga tujuan Asirevi dapat 

tercapai, yaitu:88 

a. membina dan meningkatkan kemampuan anggota dengan 

menciptakan iklim yang sehat dan menguntungkan. 

b. Mewujudkan usaha/ industri perfilman, khususnya Industri Rekaman 

Video menjadi bagian integral dari pembangunan nasional serta 

memperkokoh kedudukan dan martabat Industri Rekaman Video. 

Demikianlah sekilas profil tentang Asirevi, dimana menurut 

peneliti Asirevi merupakan wadah yang tepat dalam rangka menggerakkan 

dan menyatukan serta memanfaatkan modal dasar pembangunan nasional 

yang dimiliki saat ini, khususnya dalam bidang rekaman video. Dan yang tak 

                                                           
85
    Pasal 1 angka 1 Pernyataan Keputusan Rapat Tentang Anggaran Rumah Tangga 

Asosiasi Industri Rekaman Video Indonesia (ASIREVI). 
 
86
     Pasal 1 angka 2 Pernyataan Keputusan Rapat Tentang Anggaran Rumah Tangga 

Asosiasi Industri Rekaman Video Indonesia (ASIREVI). 
 
87
     Pasal 5 Pernyataan Keputusan Rapat Tentang Pendirian Asosiasi Industri Rekaman 

Video Indonesia. 
 
88
     Pasal 6 Pernyataan Keputusan Rapat Tentang Pendirian Asosiasi Industri Rekaman 

Video Indonesia. 
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kalah pentingnya disini adalah rekaman video yang berkembang sangat 

pesat sebagai perwujudan pembangunan nasional, maka Asirevi sangatlah 

penting artinya dalam kapasitas strategis filter budaya bangsa disamping 

sebagai usaha ataupun hiburan (entertaiment) pada umumnya. Artinya, 

melalui Asirevi maka rekaman video legal yang ditandai dengan nomor lulus 

sensor dari Lembaga Sensor Film (LSF) merupakan upaya strategis guna 

menjaga dan melindungi budaya bangsa Indonesia dari masuknya budaya 

asing melalui hiburan dalam bentuk film. 

 
b. Peran dan Eksistensi Asosiasi Rekaman  Video  Indonesia  

(ASIREVI)89 

Asirevi sebagai organisasi yang mewadahi perusahaan-

perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan distribusi rekaman video. 

Maka program kerja Asirevi didasarkan atas kepentingan dari anggotanya. 

Dalam kaitan dengan pembajakan rekaman video, kepentingannya adalah 

melindungi anggotanya dari kerugian akibat pembajakan rekaman video. 

Untuk itu, Asirevi telah menjalin kegiatan bersama dengan 

berbagai instansi terkait, seperi Markas Besar Polisi Republik Indonesia 

(untuk penulisan selanjutnya disingkat dengan Mabes Polri), Dirjen Bea dan 

Cukai, Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, dan Dirjen Hak 

Kekayaan Intelektual. 

Dalam hal upaya penegakan hukum, Asirevi telah melakukan 

berbagai kerjasama dengan Mabes Polri, dalam hal ini Direktorat Pidana 

Tertentu, Kepolisian Daerah (Polda), maupun Kepolisian Resort (Polres) 

                                                                                                                                                               

 
89
     Hasil wawancara dengan Rully Sofyan, Ketua Bidang Penegakan Hak Cipta 

Asosiasi Industri Rekaman Video Indonesia (Asirevi) tanggal 28 Juni 2005. 
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untuk mengadakan penegakan hukum atau operasi terhadap pabrik VCD 

illegal, distributor, hingga toko atau rental. 

Saat ini selain penindakan hukum secara pidana Asirevi akan 

memulai untuk melakukan penuntutan secara perdata terhadap pelanggaran 

hak cipta dari film milik anggota Asirevi. Diharapkan dengan adanya bantuan 

dan dukungan dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri) secara keseluruhan, 

maka penindakan terhadap pembajakan rekaman video baik secara pidana 

maupun perdata akan dapat berhasil. 

 
c. Perkembangan Rekaman Video 

Perkembangan industri rekaman video sangat terkait erat 

dengan industri perfilman. Rekaman Video merupakan salah satu format dari 

bentuk peredaran film seperti layar lebar (seluloid), penerbangan (inflight), 

video, maupun televisi. Mekanisme peredaran dalam berbagai format ini 

diatur oleh ketentuan Window Time untuk mendukung perkembangan 

masing-masing industri dalam format tersebut. Window Time inilah yang 

secara internasional mengatur urutan peredaran film dalam format-format 

seperti telah disebutkan sebelumnya. Secara umum urutan window time 

adalah dari format layar lebar (seluloid), penerbangan (inflight), video (VCD, 

DVD, Video Kaset), Televisi Kabel (Pay TV), dan yang terakhir Free Televisi, 

seperti TVRI, RCTI, SCTV, Indosiar, ANTV, TPI,TransTV,TV7, Metro TV, dan 

Lativi.90 

Rekaman video yang ada di Indonesia pada awalnya adalah 

video kaset yang beredar di tahun 1980-an hingga awal tahun 1990-an. 

Keberadaan video kaset ini kemudian menghilang seiring dengan munculnya 

tekhnologi Laser Disc dia awal tahun 1990-an. Namun demikian, keberadaan 

                                                           
90
     "Masalah Pembajakan Rekaman Video". ASIREVI. Jakarta. h.1 
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Laser Disc ini juga tidak bertahan lama, ketika pada tahun 1995 mulai masuk 

format baru, yaitu VCD yang sebenarnya secara kualitas jauh di bawah Laser 

Disc. Namun dengan harganya yang relatif murah, keberadaan VCD ini 

secara perlahan hingga kemudian pada tahun 1997 berhasil menggeser 

format Laser Disc dari peredaran rekaman video di Indonesia.91 

 
d. Keberadaan Hak Penyewaan dalam Pasal 2 Ayat (2) UU No. 19 Tahun 

2002 tentang Hak Cipta dan Tindakan Hukum Yang Ditempuh oleh 

Pemegang Hak Cipta 

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa keberadaan 

UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah untuk melindungi hak 

pencipta atau pemegang hak cipta atas ciptaannya. Begitu pula halnya 

dengan Pasal 2 ayat (2) UU No. 19 Tahun  2002 tentang Hak Cipta yang 

mengatur perlindungan bagi pencipta atau pemegang hak cipta atas karya 

cipta sinematografi dan program komputer terhadap orang lain yang 

menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial. 

Artinya, secara yuridis pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak 

penyewaan ; dalam bentuk memberikan ijin atau melarang orang lain yang 

tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan 

bersifat komersial. 

Terkait dengan tulisan ini maka, pemegang hak cipta atas 

rekaman video film asing maupun film Indonesia memiliki hak untuk 

memberikan ijin atau melarang pelaku usaha penyewaan VCD  (rental) 

menyewakan ciptaan berupa rekaman video dalam bentuk VCD karena telah 

memenuhi unsur untuk kepentingan yang bersifat komersial. 

                                                           

 
91
     ibid 
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Namun demikian, dalam tataran praksis hingga saat ini belum 

ada pemegang hak cipta yang melaksanakan haknya tersebut. Yaitu 

pemegang hak cipta tidak pernah melarang maupun memberikan ijin secara 

de yure kepada pelaku usaha penyewaan VCD untuk melakukan kegiatan 

usaha menyewakan VCD kepada masyarakat (user). Dan satu hal yang 

sangat menarik disini adalah, justru bagi pemegang hak cipta bukanlah 

suatu masalah apabila pelaku usaha-pelaku usaha  penyewaan VCD (rental-

rental VCD) tersebut  menyewakan VCD tanpa ijin dari pemegang hak cipta, 

sepanjang VCD yang disewakan tersebut adalah barang yang asli (original). 

Pemegang hak cipta memiliki pandangan yang demikian karena ditinjau dari 

aspek ekonomi, rental-rental tersebut adalah salah satu traditional market 

yang besar . Yaitu lebih dari 65% yang membeli VCD asli adalah rental. 

Apabila hak penyewaan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 

19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tersebut secara ketat benar-benar 

diterapkan, maka bukan hal yang tidak mungkin dapat mempengaruhi 

pangsa pasar penjualan rekaman video asli, karena tentunya rental sangat 

enggan untuk melakukan prosedur-prosedur yang rumit, dalam hal ini harga 

VCD asli yang mereka beli sudah mahal, namun nantinya masih harus 

disibukkan lagi dengan urusan ijin kepada pemegang hak cipta yang 

aturannya saja hingga saat ini belum jelas. 92 

Oleh karena itu bagi pemegang hak cipta, pelaku usaha VCD  

(rental) yang telah membeli barang berupa VCD asli baik secara satuan 

maupun partai maka secara "de facto" atau secara "implicit" pemegang hak 

cipta telah memberikan ijin untuk menyewakan VCD tersebut, walaupun 

tentunya secara "de yure" tidaklah demikian. Namun disini dengan terjadinya 

                                                           
92
     Hasil wawancara dengan Bapak Wihadi Wiyanto, SH. Sekjend Asosiasi Industri 

Rekaman Video Indonesia (ASIREVI) pada tanggal 30 Juni 2005. 
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jual beli atas barang VCD asli dari pemegang hak cipta kepada pelaku usaha 

penyewaan VCD maka bagi pemegang hak cipta Pasal 2 ayat (2) UU No. 19 

Tahun 2002 tentang Hak Cipta telah terpenuhi. Karena pemegang hak cipta 

tidak mau lagi mengurusi barang tersebut nantinya mau diapakan, yang 

penting mereka beli VCD asli maka kemudian VCD asli tersebut mau mereka 

jual kembali atau mau mereka sewakan itu adalah hak mereka, dan 

pemegang hak cipta memberikan ijin secara "de facto" untuk melakukan 

kegiatan penyewaan tersebut. Terkait dengan hal tersebut, pihak pencipta 

karya sinematografi yaitu baik produser lokal maupun produser luar negeri 

tidak pernah menuntut hak penyewaan. Artinya, dalam hal ini pihak pencipta 

telah mengetahui dan melihat bahwa karya sinematografi dalam bentuk VCD 

dijual untuk kemudian disewakan, tetapi mereka hingga saat ini tidak peduli 

(don’t care) terhadap hak penyewaan tersebut, bahkan karya sinematografi 

dalam bentuk VCD tersebut dijual kepada siapa saja para pencipta di luar 

negeri juga tidak pernah mempermasalahkannya, hal tersebut terjadi karena 

melihat kondisi saat ini, yaitu masih tingginya tingkat pembajakan terhadap 

karya sinematografi dalam bentuk VCD di Indonesia.93 

Jadi, secara "de yure" hingga saat ini pemegang hak cipta tidak 

pernah mengumpulkan uang (collect) dari usaha rental. Yang terjadi adalah 

penjualan secara flat, kalau kemudian VCD asli tersebut dijadikan sebagai 

usaha penyewaan maka bagi pemegang hak cipta bukan suatu hal 

pelanggaran, karena mengingat situasinya saat ini, yaitu masih tingginya 

tingkat pembajakan VCD. Lebih lanjut, bagi pemegang hak cipta dikatakan 

suatu pelanggaran hak cipta apabila ternyata pelaku usaha penyewaan VCD 

tersebut setelah membeli VCD asli (original) kemudian VCD asli tersebut 
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mereka gandakan sendiri dengan CD Writer  untuk kemudian hasil dari 

penggandaan tersebut mereka sewakan maka kegiatan tersebut yang tidak 

boleh dan merupakan pelanggaran UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak 

Cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 

tentang Hak Cipta.94 

Terkait dengan masih tingginya jumlah VCD bajakan di 

Indonesia  baik untuk dijual maupun untuk usaha penyewaan VCD maka 

bagi pemegang hak cipta membicarakan mengenai hak penyewaan 

implementasinya bisa sepuluh tahun ke depan, karena bagi pemegang hak 

cipta saat ini yang terpenting adalah bagaimana memberantas VCD-VCD 

bajakan yang sangat tinggi jumlahnya (dalam lampiran 5). 

Oleh karena itu, berpijak pada kondisi yang demikian, hingga 

saat ini belum ada upaya hukum yang pernah dilakukan oleh pemegang hak 

cipta untuk memfungsikan Pasal 2 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang 

Hak Cipta. Upaya hukum yang ditempuh oleh pemegang hak cipta hingga 

kini masih dalam batas untuk mengamankan VCD asli milik mereka dari 

kegiatan pembajakan. Dalam rangka mendukung upaya mengamankan 

karya sinematografi dalam bentuk VCD asli (original), para pemegang hak 

cipta telah melakukan upaya hukum dengan melaporkan kepada Polri atas 

terjadinya industri-industri penggandaan secara melawan hukum, maupun 

bekerjasama dengan pihak Polri melakukan razia besar-besaran terhadap 

barang-barang bajakan, mulai dari industri penggandaan secara melawan 

hukum hingga ke toko-toko dan rental-rental. Disamping upaya hukum yang 

telah ditempuh tersebut, pihak pemegang hak cipta juga melakukan 

sosialisasi UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta kepada masyarakat, 
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baik bekerjasama dengan kalangan akademisi maupun pihak Ditjen Hak 

Kekayaan Intelektual serta instansi-instansi yang terkait. Karena bagi pihak 

pemegang hak cipta, tegaknya UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta 

sangat ditentukan oleh kesadaran masyarakat untuk menghargai hak cipta, 

tanpa adanya kesadaran dari masyarakat, maka sangat sulit untuk berbicara 

tentang penegakan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.95 

Berdasarkan uraian tersebut peneliti menganalisa bahwa, 

ternyata berbicara tentang Pasal 2 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang 

Hak Cipta ditinjau dari sisi pemegang hak cipta adalah merupakan suatu hal 

yang sangatlah menarik. Bagaimana tidak, keberadaan UU No. 19 Tahun 

2002 tentang Hak Cipta yang salah satunya mengatur tentang hak 

penyewaan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 19 Tahun 

2002 tentang Hak Cipta guna melindungi kepentingan hak pencipta maupun 

pemegang hak cipta ternyata dalam realitanya tidak dapat diterima sebagai 

suatu hal yang positif oleh pemegang hak cipta. Dari segi hukum, terjadi 

suatu ketidaksesuaian antara norma-norma yang terdapat dalam substansi 

UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan pandangan dan sikap 

yang dianut oleh pemegang hak cipta. Artinya, secara substansi UU No. 19 

Tahun 2002 tentang Hak Cipta mengatur untuk memberikan perlindungan 

hak bagi pencipta maupun pemegang hak cipta, baik hak moral maupun hak 

ekonomi. Namun sebaliknya, pemegang hak cipta memiliki pandangan yang 

berbeda terhadap hak penyewaan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 

(2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Bagi pemegang hak cipta, 

justru dengan penerapan Pasal 2 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang 

Hak Cipta secara ketat mereka bukannya merasa terlindungi haknya, namun 
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     ibid 
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justru dapat  merasa dapat dirugikan secara ekonomi, karena dapat 

mematikan pangsa pasar mereka (traditional market) yang besar.   

Bagi pemegang hak cipta, disini yang terpenting kesadaran dari 

masyarakat untuk menghormati dan menghargai hak cipta. Karena dengan 

adanya kesadaran, maka akan terbentuk suatu perilaku yang mendekati 

hukum, yaitu mentaati aturan hukum sebagaimana oleh LM. Friedman 

menyatakannya dengan istilah budaya hukum. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Tidak berjalannya ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 

tentang Hak Cipta disebabkan oleh tiga komponen hukum, yaitu: 

1) Substansi Hukum 

Secara substansi, UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak 

Cipta mengalami perubahan-perubahan yang lebih baik daripada 

Undang-undang Hak Cipta sebelumnya dalam hal memberikan 

perlindungan terhadap pencipta maupun pemegang hak cipta. Hal 

tersebut  meliputi 5 hal, yaitu; perluasan objek perlindungan hak 

cipta, jangka waktu perlindungan hak cipta, perubahan kualifikasi 

tindak pidana terhadap hak cipta, hak menggugat serta perubahan 

pidana atas tindak pidana hak cipta. Namun demikian, ketentuan hak 

penyewaan dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang 

Hak Cipta belum dapat berjalan sebagaimana yang diamanatkan oleh 

UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipa. Hal ini karena substansi 

ketentuan hak penyewaan dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 19 Tahun 

2002 tentang Hak Cipta masih menimbulkan multi tafsir, oleh karena 

itu diperlukan peraturan pelaksana yang mengatur secara jelas dalam 

hal: 

a. Macam dan jenis karya cipta yang dikenai ketentuan hak 

penyewaan 

b. Badan hukum usaha pelaku usaha penyewaan karya 

sinematografi dalam bentuk VCD 
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c. Lembaga yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan hak 

penyewaan. 

Jadi, tanpa adanya peraturan pelaksana yang mengatur lebih lanjut 

mengenai ketentuan hak penyewaan dalam UU No. 19 Tahun 2002 

tentang Hak Cipta maka penegakan Pasal 2 ayat (2) UU No. 19 

Tahun 2002 tentang Hak Cipta masih sulit untuk ditegakkan. 

Kemudian ditinjau dari sinkronisasi atau ketaatasasan 

Undang-undang, ternyata tidak ada pertentangan antara UU No. 19 

Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan undang-undang lain yang 

terkait dengan hak kekayaan intelektual maupun peraturan 

pelaksananya.  

2) Struktur Hukum 

a. Kepolisian  

Realitas yang ada menunjukkan pihak Kepolisian belum 

bersikap pro aktif dalam penegakan UU No. 19 Tahun 2002 tentang 

Hak Cipta. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor berikut; pertama, 

faktor-faktor non hukum, seperti faktor ekonomi dan sosial  sangat 

berpengaruh dalam menentukan sikap dari aparat kepolisian. Artinya, 

aparat  penegak hukum sebagai bagian dari masyarakat maka 

mereka dalam melakukan tindakan hukum tidak terlepas dari nilai-

nilai dan sikap yang hidup di dalam masyarakat. Akhirnya, yang 

terjadi di lapangan adalah pihak kepolisian kurang pro aktif dalam 

menegakkan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Kedua, 

terbatasnya sumber daya manusia di jajaran aparat kepolisian  yang 

diwakili oleh anggota Sat Reskrim POLRI Polresta Malang, yaitu 

hanya terdiri dari 51 anggota, meliputi: 4 (empat) tenaga tata usaha, 

34 (tiga puluh empat) tenaga penyidik, dan 13 (tiga belas) tenaga 
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penyelidik (tekab) menyebabkan  polisi lebih mengutamakan kasus-

kasus yang menjadi skala prioritas, yaitu kasus yang meresahkan 

dan menjadi perhatian masyarakat. Dalam hal ini kasus tindak pidana 

hak cipta tidak termasuk dalam kasus skala prioritas untuk ditangani 

oleh pihak kepolisian. Ketiga, tidak mencukupinya dana operasional 

untuk memproses kasus-kasus hak cipta. Keempat, tingkat 

pengetahuan aparat kepolisian yang cukup tinggi terhadap 

keberadaan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tidak diikuti 

oleh pemahaman yang baik terhadap substansi UU No. 19 Tahun 

2002 tentang Hak Cipta. Hal ini didukung oleh data di lapangan, yaitu 

dari 8 responden yang mewakili anggota Sat Reskrim POLRI Polresta 

Malang, 7 polisi (87,5%) mengetahui keberadaan UU No. 19 Tahun 

2002 tentang Hak Cipta, sedangkan 1 polisi (12,5%) tidak 

mengetahui keberadaan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. 

Tingkat pemahaman yang rendah terhadap   substansi UU No. 19 

Tahun 2002 tentang Hak Cipta ditunjukkan berdasarkan data di 

lapangan, yaitu dari 8 responden yang mewakili anggota Sat Reskrim 

POLRI Polresta Malang hanya 1 polisi (12,5%) yang mengetahui 

ketentuan hak penyewaan dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 19 Tahun 

2002 tentang Hak Cipta, sedangkan 7 polisi (87,5%) tidak 

mengetahui keberadaan ketentuan hak penyewaan dalam Pasal 2 

ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. 

b. Kejaksaan Negeri Malang 

Kejaksaan sebagai institusi yang berperan untuk 

melakukan penuntutan tindak pidana ternyata juga dalam realitasnya 

kurang pro aktif untuk menegakkan UU No. 19 Tahun 2002 tentang 

Hak Cipta. Kondisi yang demikian  disebabkan oleh; pertama, antara 
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pihak kepolisian dan pihak kejaksaan tidak ada kerjasama yang baik 

dalam rangka sinkronisasi penanganan kasus-kasus tindak pidana 

hak cipta. Kedua, terkait dengan keberadaan ketentuan hak 

penyewaan dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, 

ternyata tidak diikuti oleh tingkat pengetahuan yang cukup dari aparat 

penegak hukum di Kejaksaan. Hal ini ditunjukkan oleh data di 

lapangan, yaitu dari 11 responden yang mewakili jaksa di Kejaksaan 

Negeri Malang, hanya 1 jaksa (9,09%) yang mengetahui ketentuan 

hak penyewaan dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 

tentang Hak Cipta, sedangkan 10 jaksa (90,91%) tidak mengetahui 

adanya ketentuan hak penyewaan dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 19 

Tahun 2002 tentang Hak Cipta. 

c. Pengadilan Negeri Malang 

Hakim di Pengadilan Negeri yang berperan memeriksa 

dan mengadili perkara tindak pidana hak cipta bersifat pasif, karena 

pengadilan hanya menunggu pelimpahan perkara dari kejaksaan. 

Hingga Tahun 2005 hanya ada dua kasus tindak pidana hak cipta di 

Pengadilan Negeri Malang. Dari kasus tersebut dapat diketahui 

bahwa walaupun sanksi tindak pidana hak cipta dalam UU No. 19 

tahun 2002 tentang Hak Cipta terbaru semakin tinggi guna lebih 

memberikan perlindungan terhadap pencipta maupun pemegang hak 

cipta, namun dalam realitanya hal tersebut tidak dapat 

mempengaruhi pemikiran dan sikap hakim di Pengadilan Negeri 

Malang untuk menjatuhkan sanksi yang lebih tinggi pula terhadap 

pelaku tindak pidana hak cipta guna memberikan efek penjeraan. 

Pandangan dan sikap hakim yang demikian juga 

dipengaruhi oleh tingkat pemahaman hakim yang kurang terhadap 
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UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Hal ini didukung oleh data 

di lapangan yaitu, dari 6 (enam) hakim di Pengadilan Negeri Malang 

5 hakim (83,33%) yang mengetahui UU No. 19 Tahun 2002 tentang 

Hak Cipta, sedangkan 1 hakim (16,67%) yang tidak mengetahui 

keberadaan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Namun 

demikian, tingkat pengetahuan hakim yang tinggi terhadap 

keberadaan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tidak diikuti 

oleh pemahaman yang baik terhadap substansi UU No. 19 Tahun 

2002 tentang Hak Cipta. Yaitu dari 6 (enam) hakim Pengadilan 

Negeri Malang hanya 2 (33,33%) yang mengetahui ketentuan hak 

penyewaan dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang 

Hak Cipta, sedangkan 4 hakim (66,66%) tidak mengetahui adanya 

ketentuan hak penyewaan dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 19 Tahun 

2002 tentang Hak Cipta. 

d. Pengadilan Niaga Surabaya 

Dalam penegakan hak keperdataan bagi pencipta 

maupun pemegang hak cipta maka institusi yang sangat berperan 

adalah Pengadilan Niaga. Hakim di Pengadilan Niaga Surabaya 

memiliki tingkat pemahaman yang baik terhadap UU No. 19 Tahun 

2002 tentang Hak Cipta. Hal ini terlihat dari tingkat pendidikan, 

pengalaman kerja, dan tingkat pengetahuan hakim yang baik 

terhadap substansi UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.  Yaitu 

berdasarkan data di lapangan, dari 6 (enam) hakim Pengadilan Niaga 

Surabaya, 4 (empat) hakim memiliki pendidikan Sarjana Hukum dan 

2 (dua) hakim memiliki pendidikan Sarjana Hukum dan Magister 

Hukum dengan pengalaman kerja di atas 20 (dua puluh) tahun. Yaitu 

4 hakim (66,67%) memiliki pengalaman kerja 20-25 tahun, 1 hakim 
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(16,67) memiliki pengalaman kerja 26-30 tahun, dan 1 hakim 

(16,67%) memiliki pengalaman kerja di 31-35 tahun.  

Tingkat pengetahuan hakim Pengadilan Niaga Surabaya 

yang baik terhadap UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dapat 

dilihat pada temuan data di lapangan yaitu, dari 6 (enam) responden 

sebanyak 4 hakim (66,67%) yang mengetahui keberadaan UU No. 19 

Tahun 2002 tentang Hak Cipta, 2 hakim (33,33%) mengetahui dan 

mengerti UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Kemudian 

berdasarkan data di lapangan menunjukkan tingkat pengetahuan 

hakim yang baik terhadap ketentuan gugatan ganti rugi melalui 

pengadilan niaga yang diatur dalam Pasal 56 UU No. 19 Tahun 2002 

tentang Hak Cipta dan ketentuan hak penyewaan yang diatur dalam 

Pasal 2 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Yaitu dari 

6 responden, 3 hakim (50,00%) mengetahui ketentuan Pasal 56 UU 

No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, 2 hakim (33,33%) mengetahui 

dan mengerti ketentuan Pasal 56 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak 

Cipta, sedangkan 1 hakim (16,67%) tidak mengetahui ketentuan 

Pasal 56 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Selanjutnya, dari 

6 responden, sebanyak 4 hakim (66,67%) yang mengetahui 

ketentuan hak penyewaan dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 19 Tahun 

2002 tentang Hak Cipta, dan 2 hakim (33,33%) yang mengetahui dan 

mengerti ketentuan hak penyewaan dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 

19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Dengan demikian seluruh hakim di 

Pengadilan Niaga Surabaya mengetahui ketentuan hak penyewaan 

yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No.1 9 Tahun 2002 tentang 

Hak Cipta. 
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3) Budaya Hukum 

Pada umumnya pelaku usaha penyewaan karya 

sinematografi dalam bentuk VCD di Kota Malang memiliki tingkat 

pendidikan yang tinggi, dengan disertai tingkat pengetahuan yang 

tinggi pula terhadap keberadaan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak 

Cipta, walaupun tidak diikuti oleh pengetahuan yang baik terhadap 

substansi UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.  

Hal tersebut di dukung oleh data di lapangan yaitu, dari 

17 (tujuh belas) pelaku usaha penyewaan karya sinematografi dalam 

bentuk VCD di Kota Malang; 4 (empat) orang memiliki pendidkan 

SMU, 3 (tiga) orang masih kuliah, 3 (tiga) orang lulus diploma dan 7 

(tujuh) orang memiliki pendidikan sarjana. Dan seluruh responden 

tersebut mengetahui adanya undang-undang hak cipta di Indonesia, 

walaupun tidak mengetaui lebih lanjut tentang nomor Undang-undang   

Hak Cipta maupun substansi dari Undang-undang Hak Cipta. Hal ini 

terlihat dari data yang diperoleh di lapangan yaitu, dari 17 pelaku 

usaha penyewan karya sinematografi dalam bentuk VCD hanya 3 

orang (17,65%) yang mengetahui ketentuan hak penyewaan dalam 

UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, sedangkan 14 orang 

(82,35%) tidak mengetahui adanya ketentuan hak penyewaan dalam 

UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. 

Namun demikian, realita yang ada menunjukkan bahwa 

tingkat pendidikan yang cukup tinggi maupun pengetahuan yang 

tinggi  terhadap UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tidak 

disertai oleh sikap yang mendukung secara nyata terhadap 

keberadaan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak cipta. Artinya, para 

pelaku usaha penyewaan karya sinematografi dalam bentuk VCD di 
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Kota Malang menyatakan mendukung terhadap keberadaan UU No. 

19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Namun, untuk menjalankan 

secara kongkret ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam UU 

No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta mereka masih belum dapat 

melakukannya, termasuk juga ketentuan hak penyewaan dalam UU 

No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. 

2. Dalam tataran praksis, hingga saat ini belum ada pencipta maupun 

pemegang hak cipta yang melaksanakan upaya-upaya hukum untuk 

memfungsikan ketentuan hak penyewaan sebagaimana diatur dalam 

Pasal 2 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Yaitu 

pemegang hak cipta tidak pernah melarang maupun memberikan ijin 

secara de yure kepada pelaku usaha penyewaan VCD untuk melakukan 

kegiatan usaha menyewakan VCD kepada masyarakat (user). Dan satu 

hal yang sangat menarik disini adalah, justru bagi pemegang hak cipta 

bukanlah suatu masalah apabila pelaku usaha-pelaku usaha  

penyewaan VCD (rental-rental VCD) tersebut  menyewakan VCD tanpa 

ijin dari pemegang hak cipta, sepanjang VCD yang disewakan tersebut 

adalah barang yang asli (original). Bagi pemegang hak cipta, pelaku 

usaha VCD  (rental) yang telah membeli barang berupa VCD asli baik 

secara satuan maupun partai maka secara "de facto" atau secara 

"implicit" pemegang hak cipta telah memberikan ijin untuk menyewakan 

VCD tersebut, walaupun tentunya secara "de yure" tidaklah demikian.  

 
B. Saran  

1. Segera dibuat peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan dari UU No. 19 

Tahun 2002 tentang Hak Cipta terutama yang berkaitan dengan hak 

penyewaan. Yaitu dalam hal ini guna memberikan penjabaran lebih lanjut 
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tentang ketentuan hak penyewaan, diantaranya meliputi jenis usaha  

karya sinematografi dalam bentuk piringan cakram maupun kaset video 

serta badan usaha yang menjadi sasaran ketentuan hak  penyewaan 

yaitu; gedung bioskop, penerbangan (inflight), hotel, dan usaha 

penyewaan kaset dalam bentuk compact disc, serta lembaga yang 

mengawasi ketentuan hak penyewaan di bawah dirjen HKI sehingga 

ketentuan tersebut dapat dilaksanakan secara konsisten.  

2. Perlunya peningkatan pemahaman bagi aparat penegak hukum maupun 

masyarakat pada umumnya terhadap substansi UU No. 19 Tahun 2002 

tentang Hak Cipta melalui pelaksanaan seminar  maupun pendidikan kilat 

dan pelatihan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. 

3. Perlunya peningkatan kerjasama secara nyata antara aparat penegak 

hukum, Dirjen HKI, dan pemegang hak cipta baik dalam penanganan 

tindak pidana hak cipta dalam rangka penegakan UU No. 19 Tahun 2002 

tentang Hak Cipta, yaitu melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) yang 

merupakan landasan hukum untuk mengatur koordinasi antar instansi 

guna melaksanakan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta serta 

diadakan gelar perkara dengan semangat transparansi, akuntabel dan 

partisipatif yang meliputi semua pihak, yaitu; pencipta dan atau 

pemegang hak cipta, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan dirjen HKI 

agar tindak pidana di bidang hak cipta dapat diselesaikan sesuai dengan 

aturan hukum yang ada. 
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