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RINGKASAN 

 

Saifurrijal Andika Putra, Hukum Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum 

Universitas Brawijaya, 2014, IMPLEMENTASI  PASAL 12 AYAT (1) HURUF 

G UNDANG – UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA 

TERHADAP KARYA ARSITEKTUR DI KOTA MALANG, Afifah 

Kusumadara, SH.LLM.SJD, Amelia SriKusumadewi, SH.MKn. 

 

Pada skripsi ini membahas mengenai permasalahan implementasi  pasal 12 

ayat (1) huruf g undang – undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta terhadap 

karya arsitektur  di kota malang. Adapun latar belakang mengangkat tema tersebut 

karena adanya kasus yang terjadi dalam bidang arsitektur seperti kasus pelaku 

usaha hotel di Las Vegas Amerika Serikat dengan pemerintah Mesir mengenai 

sengketa desain bangunan, terdapat isu hukum pelanggaran hak cipta terhadap 

perlindungan karya cipta arsitektur, dan adanya isu hukum bahwa arsitek di Kota 

Malang belum memiliki pengetahuan hukum mengenai hak cipta. 

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dalam skripsi ini rumusan masalah 

yang dibahas adalah : (1) Bagaimana implementasi pasal 12 ayat (1) huruf  g 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang  Hak Cipta terhadap perlindungan 

karya arsitektur di Kota Malang? (2) Apa saja upaya-upaya yang dilakukan dan 

kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi pasal 12 ayat (1) huruf  g 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang  Hak Cipta terhadap perlindungan 

karya arsitektur di Kota Malang? 

Selanjutnya penelitian skripsi ini menggunakan metode yuridis empiris 

dan metode pendekatan sosiologis. Analisis terhadap data primer dan data 

sekunder dalam hal ini menggunakan teknik  analisis deskriptif. Pada teknik ini 

dilakukan dengan cara mengelompokkan data dan informasi yang sama dalam 

perlindungan karya arsitektur di daerah Kota Malang. Kemudian melakukan 

interpretasi terhadap permasalahan tersebut yang selanjutnya diambil kesimpulan 

dari interpretasi tersebut secara induktif sehingga memberikan gambaran-

gambaran secara utuh. 



 

 

Berdasarkan penelitian di lapangan, hasil yang didapatkan dengan metode 

diatas, maka ditemukan jawaban atas permasalahan yang terjadi dalam 

perlindungan karya arsitektur. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan di lokasi 

penelitian, diketahui bahwa terjadi pelanggaran terhadap perlindungan karya cipta 

arsitektur yaitu pelanggaran hak ekonomi maupun hak arsitek sebagai pencipta 

dalam perlindungan karya arsitektur. Selain itu pelanggaran lainnya adalah 

mengenai pelaksanaan kewajiban-kewajiban arsitek dan klien yang bekerjasama 

dalam pemesanan karya arsitektur. 

Adapun dalam perlindungan karya arsitektur di Kota Malang terdapat 

upaya-upaya serta kendala-kendala yang dihadapi. Upaya-upaya yang dilakukan 

oleh arsitek maupun pihak klien, dapat diketahui bahwa dalam perlindungan karya 

cipta arsitektur kedua belah pihak belum melakukan upaya secara maksimal. 

Bukti dari belum adanya upaya perlindungan karya cipta arsitektur yang maksimal 

terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual adalah para arsitek tidak 

menggunakan upaya hukum pidana, perdata, maupun upaya non-litigasi dalam 

menanggulangi pelanggaran hak cipta tersebut. Adapun pihak klien belum 

berupaya secara maksimal untuk melindungi karya cipta arsitektur, dapat dilihat 

dari adanya klien yang tidak berupaya memberitahukan arsitek atas perubahan 

desain yang telah dilakukan. Sedangkan kendala dalam perlindungan karya 

arsitektur terdiri dari pengetahuan hukum yang kurang dimiliki arsitek sebagai 

pencipta, kebiasaan melakukan hubungan kontraktual secara lisan dengan pihak 

klien yang merugikan pihak arsitek, pembuatan kontrak yang isinya tidak memuat 

mengenai perlindungan hak cipta karya arsitektur, dan yang terakhir adalah 

mengenai kebiasaan dari klien yang belum menghargai suatu karya sebagai bagian 

dari hak kekayaan intelektual manusia. 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUMMARY 

 

Saifurrijal Andika Putra, Economics and Business Law, Faculty of Law, 

University of Brawijaya, 2014, IMPLEMENTATION OF ARTICLE 12, 

SECTION (1) CLAUSE G COPY RIGHT ACT NO 19 OF 2002 ON 

ARCHITECTURE WORKS IN MALANG CITY, Afifah Kusumadara, 

SH.LLM.SJD , Amelia SriKusumadewi, SH.MKn. 

 

In this essay discusses the problems of implementation article 12 

SECTION (1) clause g Copy Right Act No 19 Of 2002 on architecture works in 

Malang City. The background is the reason for the theme because of the case in 

the field of architecture between Hotel Luxor in Las Vegas with Egyptian 

Government about building design,  there are legal issues of copyright violation 

on the protection of architecture works, and there are legal issues that architects in 

Malang  City do not have copy rights knowledge.  

Based on the above, than in this thesis discussed the formulation of the 

problem consists of : (1) How is implementation article 12 section (1) clause g 

Copy Right Act No 19 Of 2002 on architecture works in Malang City? (2) What 

are the efforts made and the obstacles encountered in the implementation of 

Article 12 section (1) clause g Law Copy Right Act No 19 of 2002 on 

architectural works in Malang CIty? 

Furthermore, this essay uses juridical empirical methods and sociological 

approach. The analysis of primary data and secondary data in this case uses 

descriptive analysis techniques. In this technique done by classifying the same 

data and information in the protection of architectural works in the city of Malang. 

Then doing the interpretation of problem to take conclutions drawn from the 

interpretation of inductively thus giving full descriptions.  

Based on field research, the results obtained are found answers to 

problems that occur in the protection of architectural works. The results of the 

research that has been done, there has been a violation of protection of 

architecture works copyright that is a violation of economic rights and the moral 



 

 

right of the architect as a creator in the works of architecture. The other violations 

are on the implementation of the obligations of the architect and the client which 

agrees about architecture works. 

Protection of architecture works in the city  there are efforts and barriers 

encountered. The efforts made by the architect or the client,  that the copyright 

protection of architectural works both sides have not done a maximal effort. While 

the client is not attempting to protect the copyright works of architecture, can be 

seen from the attitude of clients who do not attempt to inform the  architect of the 

changes that have been made. As for the constraints in the protection of 

architectural works consists of legal knowledge lacked architect as a creator, a 

habit verbal contractual agreement with the client that is detrimental to the 

architects, the contents of the contract does not contain the protection of 

architectural works copyright, and the last is the habit of clients who do not 

appreciate a work as part of a human's intellectual property rights. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pengetahuan dan segala yang dihasilkan manusia kini berkembang 

menjadi beragam macam bentuk dan memunculkan suatu hal yang berguna bagi 

manusia. Salah satu contoh dari perkembangan zaman saat ini adalah dengan 

munculnya penemuan dalam bidang arsitektur yaitu adanya invensi  yang 

dimunculkan oleh Giampaulo Imbrighi, seorang arsitek di Italia yang berhasil 

menemukan cara membuat tipe semen yang meloloskan cahaya agar dapat masuk 

ke gedung.
1
 Desain semen tersebut merupakan bahan yang ramah akan 

lingkungan dan disparitas dari desain tersebut dengan desain semen lainnya 

adalah mampu mengurangi kebutuhan cahaya didalam gedung dengan cara 

menyerap cahaya dari luar gedung.
2
 

Adanya suatu karya yang diciptakan oleh manusia memunculkan suatu 

perlindungan yang dinamakan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
3
  Hak 

kekayaan intelektual merupakan suatu pengakuan adanya kepemilikkan atas karya 

yang dihasilkan oleh individu maupun dihasilkan dengan bersama–sama yang 

diberikan negara. Saat ini pengakuan mengenai hak kekayaan intelektual di 

                                                           
1
 Muhammad Firman, Vivanews , Aristek Temukan Semen Transparan2011,  

http://teknologi.news.viva.co.id/news/read/198933-arsitek-temukan-semen-transparan, ,  diakses 

pada tanggal 31 Oktober 2013. 
2
 Ibid.  

3
 Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang – undangan RI No.M.03.PR.07.10 tahun 

2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayahgunaan Aparatur Negara dalam surat nomor 

24/M/PAN/1/2000 istilah “ Hak Kekayaan Intelektual “ (tanpa “atas”), telah resmi dipakai. Dalam 

hlm ini penulis menggunakan penjelasan ini karena masih banyak dalam literatur buku yang 

menggunakan istilah HaKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual ) dalam buku Hukum Bisnis 

(Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah) karya Prof. Dr. H. 

Muhammand Djakfar, S.H., M.Ag.  



2 

  

 

 

berbagai negara telah dilaksanakan tidak hanya secara nasional, melainkan telah 

diakui antar bangsa sehingga hak atas karya yang diciptakan manusia akan 

melekat kepada penciptanya atau orang lain yang diberi hak atas karya tersebut  

Karya intelektual yang dihasilkan manusia tidak dimulai dengan sesuatu 

yang telah ada, tetapi terdapat pula karya yang dihasilkan dari sesuatu hasil kerja 

yang sudah atau pernah ada.
4
 Artinya, karya itu bisa dihasilkan karena materinya 

sudah disediakan oleh alam dan kemudian diolah dan dimodifikasi oleh manusia 

sesuai dengan kebutuhannya, atau memang sudah dibuat oleh manusia terdahulu 

dan disempurnakan lagi oleh manusia berikutnya.
5
  

Pengakuan antar bangsa terhadap karya cipta seseorang dapat dicontohkan 

pada kasus sengketa yang terjadi antara Negara Amerika dengan Negara Mesir 

terhadap kasus hak cipta karya arsitektur di tahun 2008. Inti dari kasus tersebut 

adalah terjadi klaim yang dilakukan oleh salah satu pihak, yaitu antara Sekertaris 

Jendral Tertinggi Mesir dengan pemiliki Luxor Hotel di Las Vegas Amerika atas 

bangunan arsitektur yang berbentuk piramid.
6
 Bangunan yang terdapat pada 

Luxor Hotel secara eksterior sama dengan bangunan makam piramid Raja-Raja 

Mesir Kuno.
7
 Banya kritik yang bermunculan bahwa bangunan makam piramid 

Raja-Raja Mesir Kuno merupakan karya arsitektur yang asli sehingga Luxor Hotel 

harus berbagi keuntungan finansial dengan pemerintah Mesir.
8
 Adanya kasus 

                                                           
4
 Fanny Puspita, Perlindungan Hukum Hak Cipta Arsitektur Perumahan (Studi kasus 

perlindungan arsitektur perumahan di Semarang), Tesis tidak diterbitkan, Semarang, 

Universitas Diponegoro, hlm 11.  
5
 Ibid. 

6
 Penulis tidak ditemukan, WIPO (World Inteltctual Property Organitazion), 

http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2011/05/article_0004.html, diakses 7  November 2013.  
7
 Ibid. 

8
 Ibid.  
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tersebut secara eksplisit dapat diketahui bahwa pengakuan karya cipta arsitektur 

diakui oleh negara-negara didunia. 

Dukungan terhadap perlindungan karya yang diciptakan seseorang tidak 

serta merta tanpa ada pendapat yang menentang pengakuan perlindungan karya 

seseorang seperti perlindungan terhadap hak cipta. Berdasarkan informasi yang 

telah ditemukan, dalam hal ini terdapat pendapat dari Doris Estelle Long yang 

tidak setuju dengan adanya pengakuan terhadap hak kekayaan intelektual terutama 

terhadap karya-karya  hak cipta dan merek karena faktor dominasi karya-karya 

didunia oleh Amerika Serikat yaitu ;
9
 

“ American Movies play throughout the world; American song are heard 

on radios in the far corners of the globe; Mc. Donald’s has opened fast 

food hamburger stands in countries as diverse as China, Russia and South 

Africa; and Coca-Cola and Pepsi-Cola are sold in almost every country. 

The American films, songs, and computer programs gas its corollary in 

what has been reffered to as ‘Cocacolanization’ of consumer goods.” 

 Meskipun terdapat pertentangan terhadap perlindungan Hak Kekayaan 

Intelektual Manusia, tetapi tidak menghalangi Indonesia untuk mengakui adanya 

perlindungan Hak Kekayaan Intelektual seseorang. Di Indonesia sendiri hak cipta 

dilindungi melalui pendaftaran maupun tanpa pendaftaran. Adapun informasi 

yang didapat mengenai jumlah pendaftaran Hak Cipta saat ini di Indonesia dapat 

dilihat sebagai berikut ini;
10

 

 

 

 

                                                           
9
 Achmad Zen Umar Purba, Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs, Alumni, Bandung, 2011, 

hlm 10. 
10

 Direktorat Jendral HKI, Statistik Hak Cipta, http://www.dgip.go.id/statistik-hak-cipta, diakses 

pada tanggal 2 Oktober 2013. 
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Tabel 1.1 

Jumlah Permohonan Hak Cipta 

Jumlah Permohonan Hak Cipta Tahun 

5542 2011 

4882 2010 

5049 2009 

Sumber : Data sekunder, diolah, 2013 

Lebih lanjut faktor yang menjadi latar belakang penggunaan tema 

mengenai implementasi pasal 12 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 19 

tahun 2002 Tentang Hak Cipta yang isi dari pasal tersebut adalah , “Dalam 

undang-undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam ilmu 

pengetahuan, seni, dan sastra yang mencakup : 

a. Buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis 

yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain 

b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu 

c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu 

pengetahuan 

d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks 

e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan 

pantomim 

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

seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan 

g. Arsitektur 

h. Peta 

i. Seni batik 

j. Fotografi 

k. Sinematografi 

 

Berdasarkan pasal tersebut latar belakang skripsi ini adalah sebagai 

berikut; 

1. Pertama, dari adanya sumber penelitian yang telah dilakukan oleh 

beberapa peneliti-peneliti di Indonesia mengenai perlindungan karya 

arsitektur, seperti tesis yang telah dibuat oleh Belinda Rosalina dengan 



5 

  

 

 

judul Perlindungan Karya Arsitektur Dalam Hak Cipta dan tesis yang 

dibuat oleh Fanny Puspita dengan judul perlindungan hukum hak cipta 

arsitektur perumahan (studi kasus perlindungan arsitektur perumahan di 

kota semarang). Mengenai latar belakang yang pertama ini memunculkan 

ide bagi peneliti untuk mengangkat tema mengenai perlindungan karya 

arsitektur, karena dalam isi tesis yang diutarakan oleh keduanya memuat 

diskripsi–diskripsi mengenai hasil penelitian secara normatif dan 

implemetasi terhadap perlindungan karya arsitektur. 

2. Kedua, adanya kasus yang terjadi dalam bidang arsitektur seperti kasus 

hotel di Las Vegas Amerika Serikat dengan pemerintah Mesir yang 

dipaparkan pada paragraf sebelumnya, menjadi faktor pendorong untuk 

mengangkat tema arsitektur. Mengenai kasus ini peneliti menganggap 

bahwa terdapat hal menarik karena peristiwa tersebut menyebabkan 

beberapa argumen yang berbeda apakah karya arsitektur hotel Las Vegas 

merupakan hasil dari plagiat terhadap karya arsitektur piramida di Mesir. 

3. Ketiga, latar belakang yang digunakan dalam proposal ini adalah 

mengenai isu hukum dalam perlindungan hak cipta karya arsitektur yang 

timbul karena hubungan kontraktual. Perlindungan hak cipta karya 

arsitektur dalam hubungan kontraktual terdiri dari dua macam, yaitu 

perlindungan hak cipta karya arsitektur yang terjadi pada hubungan 

kontraktual tertulis dan perlindungan hak cipta karya arsitektur yang 

terjadi pada hubungan kontraktual secara lisan. Adapun isu hukum yang 

menjadi latar belakang dan menjadi bahan analisis lebih mendalam pada 
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bab berikutnya mengenai perlindungan hak cipta karya arsitektur adalah 

sebagai berikut;
11

 

a. Isu pertama, implementasi pasal 12 ayat (1) huruf g Undang-

Undang Nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta, mengenai hal tersebut 

lebih lanjut berkaitan dengan perlindungan hak eksklusif terhadap pencipta 

karya arsitektur sehingga pencipta dapat memanfaatkan karya ciptanya 

dengan maksimal. Namun dalam kenyataan di Malang terdapat informasi 

bahwa hak eksklusif yang dimaksud dalam hal ini tidak berjalan dengan 

baik. Seharusnya dengan adanya perlindungan hak cipta karya arsitektur 

para arsitek secara otomatis mendapatkan hak ekonomi dan hak moral, 

akan tetapi peranan substansi tersebut tidak berjalan dengan baik dengan 

bukti adanya sejumlah kerugian (atas hak ekonomi maupun hak moral)  

yang terjadi terhadap arsitek pada saat hubungan kontraktual. Klien secara 

sepihak dalam hubungan kontraktual tidak membayar jasa arsitek dan 

menggunakan karya tersebut untuk dirinya sendiri tanpa izin dari arsitek 

yang telah menciptakan karya, sehingga hak ekonomi dalam karya tersebut 

hilang. 

Selain itu, menurut hasil dari pra-survey terdapat informasi dari 

arsitek bahwa ada kejadian dimana klien sudah sepakat akan mengadakan 

kesepakatan pemesanan karya arsitektur. Kemudian arsitek membuat 

karya arsitektur hingga jadi, namun setelah karya tersebut dibuat pihak 

dari klien mengubah karya milik arsitek tanpa sepengetahuan dari pihak 

                                                           
11

 Dialog Pra-survey dengan Ketua IAI  (Ikatan Arsitek Indonesia)  cabang Malang dan bapak 

Imam Santoso (arsitek di Kota Malang), pada tanggal 20 September 2013. 
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pencipta (dalam hal ini arsitek) karena berbagai alasan, salah satu 

alasannya adalah karena bahan baku yang digunakan mahal sehingga 

gambar yang telah dibuat dikurangi skalanya atau bahkan mengubah letak-

letak komposisi gambar tersebut.  

b. Isu kedua, adalah adanya kendala dalam hal implementasi hak 

cipta karya arsitektur adalah mengenai kesadaran hukum arsitek terhadap 

undang–undang hak cipta dalam hubungan kontraktual yang dibuat dengan 

cara lisan maupun tertulis. Pengetahuan akan adanya perlindungan hak 

cipta tidak dimiliki beberapa arsitek dikota Malang atau beberapa memiliki 

pemahaman tersebut namun tidak dapat memaksimalkan karya cipta 

dengan baik. Oleh karena itu, berdasarkan isu yang kedua ini nantinya 

akan dikaitkan dengan konsep perlindungan hak cipta yang berlaku di 

Indonesia dan akan dikaji lebih dalam mengenai sejauh mana 

perkembangan pemahaman perlindungan berkaitan hak dan kewajiban 

dalam setiap hak cipta arsitektur di kalangan arsitek.  

c. Isu ketiga , adalah mengenai kesadaran hukum para klien terhadap 

perlindungan karya cipta arsitektur. Klien sebagai pengguna jasa para 

arsitek Kota Malang tidak menghargai hak moral maupun hak ekonomi 

berdasarkan sudut pandang arsitek di Kota Malang. Adapun fakta yang 

ditemukan adalah saat arsitek telah membuat karya keesokan harinya atau 

waktu yang telah ditentukan oleh kedua pihak ternyata klien tersebut tidak 

menepati janjinya sehingga arsitek tidak mendapatkan pembayaran dan 

terdapat indikasi adanya penggunaan karya cipta arsitek oleh klien tanpa 
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izin arsitek. Dalam hal ini klien diduga telah melanggar hak ekonomi 

karya cipta. Sedangkan mengenai pelanggaran hak moral yang dilakukan 

klien adalah mengenai perubahan-perubahan yang dilakukan terhadap 

karya cipta arsitektur tanpa izin dari penciptanya. 

B. RUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimana implementasi pasal 12 ayat (1) huruf  g Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2002 tentang  Hak Cipta terhadap perlindungan karya 

arsitektur di Kota Malang? 

2. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan dan kendala-kendala  yang 

dihadapi, dalam implementasi pasal 12 ayat (1) huruf  g Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2002 tentang  Hak Cipta terhadap perlindungan karya 

arsitektur di Kota Malang? 

C. TUJUAN 

1. Untuk mengetahui implementasi pasal 12 ayat (1) huruf g Undang– 

Undang  Hak Cipta terhadap perlindungan hak cipta karya arsitektur di 

Kota Malang. 

2. Untuk mengetahui upaya–upaya yang dilakukan dan kendala–kendala 

yang dihadapi, dalam implementasi pasal 12 ayat (1) huruf  g Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang  Hak Cipta terhadap perlindungan 

karya arsitektur di Kota Malang. 

D. MANFAAT PENULISAN 

Manfaat yang diharapkan dari penulisan ini baik secara teoritis maupun 

secara praktis adalah sebagai berikut : 



9 

  

 

 

1. Secara Teoritis  

Adanya penelitan terhadap implementasi dari pasal 12 ayat (1) 

huruf g Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta 

diharapkan dapat menjadi bahan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. 

Adapun usaha yang dilakukan dalam hal ini adalah untuk mencari segala 

informasi yang penting terhadap perkembangan perlindungan karya 

arsitektur, sehingga nantinya dapat menjadi bahan pengetahuan dalam 

bidang hak kekayaan intelektual.  

2. Secara praktis: 

a. Bagi  arsitek di Kota malang dan Ikatan Arsitek Indonesia 

(IAI): 

Memberikan manfaat untuk bahan referensi para arsitek di kota 

malang maupun aristek di Indonesia terhadap langkah yang 

harus diambil untuk melindungi karya ciptaannya. Selain itu 

diharapkan dari adanya penelitian ini bagi para arsitek adalah 

untuk dapat memanfaatkan dari karya yang telah diciptakan 

oleh para arsitek. 

b. Bagi Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (DirJen 

HKI): 

Adanya penelitian ini terhadap karya arsitektur di Kota Malang 

dapat memberikan bahan rujukan bagi Direktorat Jendral Hak 

Kekayaan Intelektual untuk selanjutnya dapat mengambil 
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langkah aktif dalam penegakkan perlindungan hak cipta karya 

arsitektur. 

c. Bagi Pemerintah: 

Memberikan rujukan data–data perkembangan perlindungan 

karya arsitektur di Kota Malang, sehingga penegakkan maupun 

pengawasan perlindungan karya cipta dapat berjalan dengan 

baik untuk kedepannya. Adanya penelitian ini bertujuan 

memberi beberapa bahan pertimbangan dalam mengambil 

tindakan untuk menanggulangi permasalahan berkaitan  

pelanggaran terhadap hak cipta karya arsitektur, serta dalam hal 

melakukan sosialisasi terhadap para arsitek. 

d. Bagi Masyarakat: 

Memberikan sejumlah informasi berkaitan dengan 

pentingannya perlindungan terhadap karya arsitektur, sehingga 

para arsitektur maupun kalangan masyarakat dapat mendukung 

perlindungan hak kekayaan intelektual manusia secara baik. 

Adanya penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat 

bagi masyarakat terhadap hak-hak maupun kewajibannya 

terhadap karya para arsitek yang dilindungi oleh undang-

undang hak cipta. 

E. SISTEMATIKA PENULISAN 

Dalam skripsi ini terdapat lima bab yang terdiri dari sebagai berikut : 
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BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan mengenai konsep penulisan laporan 

penelitian yakni terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Dalam bab ini menguraikan mengenai tinjuan umum yang terdiri 

dari definisi implementasi, definisi arsitektur dan arsitek, 

penjelasan teori–teori mengenai hak kekayaan intelektual, 

penjelasan mengenai perlindungan hak cipta terhadap karya 

arsitektur. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini diuraikan mengenai jenis penelitian dan pendekatan, 

lokasi penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, populasi dan 

sampel, teknik analisa dara serta definisi operasional variabel. 

BAB IV HASIL PENELITIAN 

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian dan 

pembahasan permasalahan implementasi dan mengenai 

perlindungan karya arsitektur di Kota Malang. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan–kesimpulan dan saran sehubungan 

dengan permasalahan yang diangkat dalam penulisan penelitian 

yang merupakan hasil analisis dari pembahasan secara 

keseluruhan.
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

  

A. Kajian Umum tentang Konsep Implementasi 

Kajian atau bahan yang digunakan pertama adalah mengenai konsep dari 

penggunaan istilah implementasi. Istilah implementasi dalam kamus besar bahasa 

Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan.
12

 Implementasi umumnya dikaitkan 

dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mecapai tujuan tertentu. 

Penjelasan yang lain dikemukakan oleh Nurdin Usman dalam bukunya yang 

berjudul Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum mengemukakan pendapatnya 

mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai sesuatu yang bermuara pada 

aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi 

bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai 

tujuan kegiatan”.
13

 

 Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan 

bahwa implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang 

terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma 

tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.
14

 Oleh karena itu implementasi tidak 

berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya. Sedangkan untuk 

                                                           
12

 WJS. Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, balai pustaka, Jakarta, hlm 327. 

Dalam Armahadi Effendi, Implementasi Kewajiban Pengusaha Terhadap Pemenuhan Hak – 

Hak Reproduksi Sales Promotion Girl Di Departemen Store, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas 

Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2013. 
13

 Penulis tidak dicantumkan, Tinjuan Pustaka, http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php, 

diakses pada tanggal 16 oktober 2013. 
14

 Ibid.  
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mengimplementasikan sesuatu harus disertai sarana yang mendukung yang 

nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu itu.
15

 

B. Kajian mengenai karya arsitektur 

Istilah “arsitektur” mulai diperkenalkan pada sekitar abad I sebelum 

masehi. Marcus Vitruvius Pollio (88 SM-26 SM), yang kemudian dijuluki sebagai 

“Bapak Arsitektur”, memperkenalkan istilah “arsitektur” melalui bukunya yang 

berjudul De Architectura.
16

 Namun, pada dasarnya, sejak generasi pertamanya 

manusia sudah berarsitektur, dalam batas pengertian bahwa arsitektur berkaitan 

dengan perencanaan dan perancangan lingkungan binaan.
17

 Bukti adanya kegiatan 

manusia yang berasitektur saat ini sejak sebelum masa kehidupan Vitruvirus.
18

 

Keberadaan bukti tersebut ditandai dengan banyaknya artefak yang berasal dari 

masa-masa sebelum kehidupan Vitruvius antara lain berupa hasil-hasil karya 

arsitektur suku Maya, Toltec, Aztec, Inca, Cina, Jepang, India, Mesopotamia, dan 

Mesir. 

Sebagai suatu bidang karya, sampai dengan abad 19, arsitektur masih 

belum dipisahkan secara tegas dari berbagai bidang lainnya. Tokoh-tokoh 

perencana dan perancang lingkungan binaan seperti Michelangelo dapat berperan 

sebagai arsitek, pelukis, pemahat/pematung, konstruktor.
19

 Pada perkembangan 

kemudian, bidang engineering dan arsitektur mulai dipisahkan dari bidang 

lainnya. Sekitar tahun 1880, mulai terdapat pemisahan keahlian bidang arsitektur 

                                                           
15

 Solichin Abdul Wahab. Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi 

Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bhumi Aksara, 1997. Hlm. 67. 
16

 Universitas Atmajaya Yogyakarta, Dunia arsitektur, http://ft.uajy.ac.id/arsitek/dunia-ars/,  

diakses pada tanggal 3 oktober 2013. 
17

 Ibid.  
18

 Ibid.  
19

 Ibid.  
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dengan lingkup penekanan pada aspek bentuk, ruang, dan fungsi dengan keahlian 

bidang engineering dengan lingkup penekanan pada aspek struktur dan konstruksi 

dalam perhitungan dan pelaksanaan pembangunan.
20

 Di Indonesia, pendidikan 

keahlian arsitektur mulai mandiri sejak awal dekade 1950, ditandai dengan 

berdirinya Jurusan Arsitektur pada Institut Teknologi Bandung.
21

 

 Pengertian Arsitektur dan Aristek dalam hal ini menurut penjelasan yang 

terdapat pada blog Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Teknik adalah 

sebagai berikut ;
22

 

Arsitektur merupakan suatu ilmu dan seni perencanaan dan perancangan 

lingkungan binaan (artefak), mulai dari lingkup makro (seperti perencaan 

dan perancangan kota, kawasan, lingkungan) hingga lingkup mikro(seperti 

perencanaan dan perancangan bangunan, interior, perabot, dan produk). 

Dalam arti yang sempit, arsitektur sering kali diartikan sebagai ilmu dan 

seni perencanaan dan perancangan bangunan. Dalam pengertian lain, 

istilah “arsitektur” sering juga dipergunakan untuk menggantikan istilah 

“hasil-hasil proses perancangan”. Contoh dari perencanaan pembangunan 

kota dan perencanaan pembangunan gedung dapat dilihat melalui karya 

arsitek berikut ini ; 

Gambar 2.1 

Perancangan Kota 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20

 Ibid.  
21

 Ibid.  
22

 Ibid.  
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Architect Prasetyo Adi IAI, pemenang Desain Stadion Sepak Bola di Taman 

BMW tahun 2009 

Gambar 2.2 

Desain Stadion Sepakbola 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jika ilmu dan seni perencanaan dan perancangan lingkungan 

binaan (artefak) dinamai “arsitektur”, orang yang mempunyai keahlian dan 

berkecimpung di dalam bidang tersebut dinamai “arsitek”. Jadi, arsitek 

adalah orang yang mempunyai keahlian dan berkecimpung di dalam ilmu 

dan seni perencanaan bangunan dan perancangan lingkungan binaan 

(artefak) seperti perencanaan dan perancangan kota, kawasan, lingkungan, 

bangunan, interior, perabot, dan produk. 

 Dalam keilmuan arsitektur dapat ditemukan istilah yang sering digunakan 

adalah mengenai perancangan atau mendesain. Adapun makna dari istilah tersebut 

adalah menemukan komponen fisik yang benar, merupakan aktifitas pemecahan 

problem langsung, faktor kondisi bagian-bagian produksi yang mengadakan 

hubungan kontak dengan manusia, menghubungkan produksi dengan situasi untuk 

memberikan kepuasan, lompatan imajinasi dari fakta-fakta sekarang pada 
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kemungkinan-kemungkinan yang akan datang, hasil pemecahan optimal dari 

kebutuhan-kebutuhan yang sebenarnya dari suatu keadaan tertentu, sebuah 

aktivitas yang kreatif  yang membawa ke dalam sesuatu yang baru dan berguna.
23

 

 Pandangan–pandangan mengenai arsitektur dikemukakan oleh tokoh-

tokoh didunia. Salahsatu tokoh yang mengemukakan pendapat mengenai 

arsitektur adalah Bill Hiller, mengenai pendapatnya mengenai arsitektur ditulis 

dalam bukunya yang berjudul Space is the Machine. Pendapat yang dikemukakan 

oleh Bill Hiller dalam bukunya tersebut menyatakan bahwa arsitektur tidak hanya 

mengenai sesuatu (thing) melainkan suatu aktifitas. 
24

 Sedangkan istilah arsitektur 

menurut bahasa Jawa Kuno dikenal sebagai vasthuvidya atau ilmu bangunan. 

Vasthu memiliki makna norma, tolak ukur, dan hidup susila, sehingga dalam 

bahasa jawa kuno konsep ruang atau bangunan diinterpretasikan terhadap jiwa–

jiwa penghuninya.
25

 

 Tujuan dari adanya karya arsitektur sebenarnya tidak hanya digambarkan 

sebagai tempat bernaung saja.
26

 Hal ini adalah untuk membedakan antara 

arsitektur yang diciptakan oleh manusia dengan suatu arsitektur yang diciptakan 

oleh hewan.
27

 Hewan liar melakukan kegiatan perencanaan lingkungan untuk 

mereka bertempat tinggal.
28

 Oleh karenanya pengertian karya arsitektur tidak 

hanya mengenai tempat bernaung atau perencanaan saja, melainkan merupakan 

                                                           
23

 Nur Irsyadi, et.All., Proses Perancangan Yang Sistematis, Djambatan, Bandung, 1982, hlm. 5-

6 Dalam Fanny Puspita, Op.Cit, Tesis tidak diterbitkan, Semarang, Universitas Diponegoro, hlm 

14.  
24

 Belinda Rosalina, Perlindungan Karya Arsitektur Berdasarkan Hak Cipta, Alumni, 

Bandung, 2010, hlm 47. 
25

 Ibid.  
26

 James C. Snyder dan Antony J. Catanese, 1979, Introduction To Architecture, Pengantar 

Arsitektur, Terjemahan dari Hendro Sangkayo, Erlangga, 1984, hlm 25. 
27

 Ibid, hlm 26 
28

 Ibid.  
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rona dari kegiatan-kegiatan tertentu, menampilkan status tertentu, menampilkan 

sistem-sistem nilai, menyampaikan informasi dari hasil suatu perencanaan.
29

 

C. Kajian  Pustaka mengenai Hak Kekayaan Intelektual 

 Sebelum memahami mengenai hak kekayaan intelektual, dalam hal ini 

perlu untuk mengetahui konsep kepemilikkan atas sesuatu hal. Konsep 

kepemilikkan yang digunakan untuk dijadikan dasar pengkajian adalah konsep 

dari para tokoh–tokoh filsuf.
30

 Lebih mendalam berkaitan dengan konsep 

kepemilikkan menurut para tokoh filsuf sebagai berikut; 

1. Penjelasan pertama tentang kepemilikkan adalah pendapat yang 

dikemukakan John Locke bahwa tuhan memberikan bumi kepada 

manusia untuk dimanfaatkan, namun hak–hak atas suatu kepemilikkan 

manusia tidak berasal dari persetujuan semua umat manusia. Hak 

kepemilikkan tersebut akan muncul apabila seseorang melakukan 

usaha kepemilikkan yakni dengan adanya The ‘ Labor’ of his body and 

the ‘work’ of his hand atau dengan bahasa lain telah memperkerjakan 

badannya dan menghasilkan karya dari tangannya. Labor dalam 

pengertian yang diberikan Locke dalam hal ini adalah keseluruhan 

pekerjaan, namun dalam proses labor tersebut memiliki pengertian 

yang luas seperti perbuatan mencuri, yang pada dasarnya dikategorikan 

sebagai perbuatan yang dilarang.
31

  

2. Sedangkan Pemahaman mengenai konsep kepemilikkan dalam hal ini 

dikemukakan tokoh lain yaitu Daniel Russel adalah Labor yang juga 

                                                           
29

 Ibid.  
30

 Belinda Rosalina, Op.Cit, hlm 31.  
31

 Ibid, hlm 33. 
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merupakan dasar status kepemilikkan dijelaskan sebagai suatu unsur 

pengolahan terhadap material yang menghasilkan sumber daya yang 

diinginkan, sehingga dalam hal ini tidak lagi dianggap sebagai 

keseluruhan pekerjaan melainkan sebagai unsur pengolahan material. 

Dengan pemahaman yang demikian pemahaman perbuatan yang 

dilarang terhadap status kepemilikkan semakin dipersempit.
32

 

3. Setelah melihat pendapat para filsuf diatas, maka selanjutnya pendapat 

filsuf dari Amerika bernama Robert Nozick yang mengatakan bahwa 

kepemilikkan yang berdasarkan labor  adalah  tidak boleh memberikan 

penderitaan bagi orang lain. Seperti yang dikutip dari pendapat Robert 

Nozick labor dikemukakan bahwa suatu labor tidak boleh menyakti 

orang lain, namun dalam hal ini tidak termasuk pada rasa sakit yang 

mungkin timbul pada saat seseorang melakukan labor terhadap sumber 

daya yang belum ada pemiliknya.
33

 

Definisi dari Hak Kekayaan Intelektual adalah hak kebendaan, hak atas 

sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio manusia yang 

menalar.
34

 Hak Kekayaan Intelektual (Intelectual Property Rights) menurut 

pendapat Jill McKeough dan Andrew Stewart adalah sebagai, “Sekumpulan hak 

yang diberikan oleh hukum untuk melindungi investasi ekonomi dari usaha–usaha 

                                                           
32
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33
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34
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yang kreatif .
35

 Definisi lain dikemukakan pula oleh UNCTAD-ICTSD mengenai 

Hak Kekayaan Intelektual merupakan “hasil–hasil usaha manusia kreatif yang 

dilindungi oleh hukum”.
36

  

Sedangkan pengertian dari hukum perlindungan hak Kekayaan intelektual 

menurut pendapat Margarert L.Barron, dkk dalam bukunya menyatakan bahwa, 

“ Intelectual property law is the legal right that relates to intangible property such 

copyright, registered design, trade marks and patents. Intellectual property law 

gives a creator exclusive rights in respect of their creation.”
37

 Berdasarkan dari 

pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa hak intelektual manusia adalah hak 

terhadap benda tidak berwujud seperti hak cipta, disain, merek, dan paten. Hak 

kekayaan intelektual memberikan hak eksklusif terhadap pencipta atas hasil 

kreasinya. 

Selanjutnya Margarert L.Barron, dkk menjelaskan fungsi dari hak 

kekayaan intelektual sebagai berikut, “Intellectual property laws gives creator 

exclusive rights in respect of their creation. It will give them the right to stop 

others from using or otherwise benefiting from their creation”
 38

 Pada penjabaran 

diatas dapat diketahui bahwa hak kekayaan intelektual memberikan pencipta hak 

eksklusif dalam hal penciptaan mereka, sehingga memberi pencipta hak untuk 

menghentikan orang lain menggunakan atau memanfaatkan ciptaan mereka. 
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 Pengertian dari hak kekayaan intelektual manusia berdasarkan pengertian–

pengertian diatas dapat disimpulkan menjadi tiga elemen penting dibawah ini, 

yaitu adanya sebuah hak eksklusif yang diberikan hukum, hak tersebut berkaitan 

dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual, kemampuan 

intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi.
39

 Selanjutnya teori-teori yang 

berkaitan dengan hak kekayaan intelektual manusia dari perspektif hukum adalah 

sebagai berikut ;
40

 

a. Natural Right Theory, berdasarkan teori ini seorang pencipta 

mempunyai hak untuk mengontrol penggunaan dan keuntungan ide, 

bahkan sesudah itu diungkapakan kemasyarakat. Dalam teori ini 

terdapat dua unsur, yaitu first occupancy (seseorang yang menemukan 

atau menciptakan sebuah invensi berhak secara moral terhadap 

penggunaan eklusif dari invensi tersebut) dan labor justification 

(seseorang telah berupaya di dalam menciptakan hak kekayaan 

intelektual, dalam hal ini upaya tersebut adalah sebuah invensi, maka 

seharusnya berhak atas hasil dari usahanya tersebut). Pengadopsian 

teori ini dapat dilihat dalam The Paris Convention. 

b. Utilitarian Theory,  merupakan suatu teori yang diperkenalkan oleh 

Jeremy Bentham untuk mengkritik teori natural rights. Pada teori ini 

menekankan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, yang pada 

dasarnya konsep dari teori natual right theory adalah memberikan hak 

mutlak terhadap inventor. Namun dalam hal demikian utilitarian theory 
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40
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memberikan perkecualian terhadap hak mutlak tersebut apabila 

memberikan manfaat bagi masyarakat luas. 

c. Contract theory, yang mengemukakan teori berkaitan prinsip dasar 

paten yang merupakan perjajian antara inventor dengan pemerintah. 

Bagian dari perjanjian ini yang harus diungkapkan pemegang paten 

adalah mengungkapkan invensi tersebut dan memberitahukan kepada 

publik bagaimana cara merealisasikan invensi tersebut. Mengenai hal 

pengungkapan invensi tersebut pada negara yang menganut sistem first 

to file haruslah dilakukan setelah mendaftar invensi terlebih dahulu. 

Selanjutnya terdapat alasan-alasan agar karya seseorang dapat dilindungi 

melalui kemunculan Hak Kekayaan Intelektual. Adapun Berdasarkan pendapat 

yang dikemukakan oleh Direktorat jendral Hak Kekayaan Intelektual yang 

bertugas untuk menerima segala bentuk pendaftaran atas Hak Kekayaan 

Intelektual, menjelaskan alasan pentingnya jaminan terhadap perlindungan Hak 

Kekayaan Intelektual sebagai berikut : 
41

 

Perkembangan perdagangan global telah membuktikan bahwa hak 

kekayaan intelektual (HKI) telah menjadi salah satu komponen yang 

sangat penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. 

Dimasukkannya Persetujuan mengenai Aspek-aspek Hak Kekayaan 

Intelektual yang terkait dengan Perdagangan (TRIPs) sebagai salah satu 

bagian dari paket Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan 

Sedunia (WTO) merupakan bukti nyata semakin pentingnya peran HKI 

dalam perdagangan. Indonesia sebagai negara berkembang harus mampu 

mengambil langkah-langkah yang tepat untuk dapat mengantisipasi segala 

perubahan dan perkembangan serta kecenderungan global sehingga tujuan 

nasional dapat tercapai. Salah satu langkah penting yang dilakukan adalah 

penguatan sistem HKI yang efektif dan kompetitif secara internasional.  
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 Kemunculan dari Hak Kekayaan Intelektual manusia didasarkan adanya 

alasan-alasan untuk memunculkan suatu perlindungan hukum, yaitu;
42

 

1. Alasan Hak-Hak Alami 

Eksistensi kemunculan Hak kekayaan intelektual yang mendasar 

adalah bahwa seseorang yang telah mengeluarkan usaha kedalam 

penciptaan memiliki sebuah hak alami untuk memiliki dan mengontrol apa 

yang telah mereka ciptakan. Pendekatan ini menekankan pada kejujuran 

dan keadilan, sehingga dalam pengertian hak alami tidak diperkenankan 

mengenai peerbuatan yang tidak jujur dan tidak adil seperti pencurian 

terhadap hasil karya orang lain. Berdasarkan ketentuan dari pasal 27 (2) 

Deklarasai Hak Asasi Manusia se-Dunia, “ setiap orang memiliki hak 

untuk mendapatkan perlindungan (untuk kepentingan moral maupun 

materi) yang diperoleh dari ciptaan ilmiah, kesusastraan atau artistik dalam 

hal dia sebagai pencipta.”  

Argumen moral ini direfleksikan oleh tersedianya hak moral yang 

tidak dapat dicabut bagi para pencipta dibanyak negara, misal Perancis dan 

Jerman. Mengenai hak alami ini terdapat kritik dari beberapa negara-

negara berkembang yang berpendapat bahwa paling tidak di negara 

mereka, hak alami ini tidak relevan karena hak milik memiliki fungsi 

sosial dan menjadi milik bersama. 
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2. Perlindungan Reputasi 

Adanya Hak kekayaan intelektual menjadi salahsatu alat untuk 

melindungi suatu reputasi yang salahsatunya dimiliki perusahaan-

perusahaaan terkenal didunia seperti Coca-Cola, McDonalds, dan KFC 

yang memiliki suatu reputasi yang baik bagi  konsumen. Mereka semua 

sebagai perusahaan yang mencari suatu keuntungan sangat mencegah agar 

orang lain menggunakan Hak kekayaan intelektual milik mereka sehingga 

orang tersebut tidak dapat menggunakan keuntungan untuk kepentingan 

sendiri selain untuk kepentingan perusahaan. Pencegahan tersebut 

dilakukan karena misal seseorang menggunakan merek milik perusahaan 

tersebut maka akan sangat berdampak pada good will mereka apabila 

ternyata orang yang menggunakan Hak kekayaan intelektual tersebut 

merusak citra perusahaan. 

3. Dorongan dan imbalan dari inovasi dan penciptaan 

Pendapat para ahli mengenai Hak kekayaan intelektual akan 

mendorong seseorang untuk lebih baik lagi dalam mencipta. Hal ini dapat 

menguntungkan masyarakat dalam jangka panjang, sehingga dampak dari 

adanya suatu karya intelektual tidak hanya untuk perseorangan saja 

melainkan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. Manfaat yang sangat 

jelas dalam hubungan penjabaran mengenai dorongan mencipta adalah 

dengan adanya suatu karya intelektual, orang yang menghasilkan karya 

tersebut akan mendapatkan keuntungan materiil, sedangkan bagi orang 

lain dapat pula keuntungan secara materiil dengan menginvestasikan 
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uangnya atas terciptanya karya intelektual tersebut sehingga dapat 

membagi keuntungan (sharing profit). 

Adanya perspektif perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual 

memberikan dampak berkaitan dengan kondisi pembangunan ekonomi. Menurut 

Eric H. Smith, ketua perhimpunan hak kekayaan intelektual internasional 

mengatakan bahwa adanya konsep hak kekayaan intelektual manusia berpengaruh 

pada peningkatan perekonomian dan industri di Amerika Serikat.
43

 Sedangkan 

menurut Gereffi, sejak pertengahan tahun 1950an industri farmasi negara-negara 

maju telah meraup keuntungan dan menyumbangkan pendapatan kepada negara 

dalam jumlah  yang cukup besar, terutama di Amerika Serikat dan Inggris.
44

 

Negara Jepang mampu bangkit dari keterpurukan ekonomi akibat perang 

dunia ke II dengan membentuk kebijakan pemanfaatan invensi dibidang teknologi 

yang telah dilindungi paten. 
45

 Terkait dengan manfaat Hak Kekayaan Intelektual 

bagi negara-negara berkembang July Goans menyatakan bahwa sistem paten yang 

kuat akan sangat bermanfaat untuk negara–negara berkembang karena 

menciptakan iklim yang mendorong industri untuk menginvestasi dan 

mengalihkan teknologi barunya.
46

 Kondisi yang dipaparkan diatas menunjukkan 

eksistensi keberadaan hak kekayaan intelektual akan sangat membantu 

perkembangan ekonomi suatu bangsa, sehingga penting untuk menjaga atau 

melindungi hasil karya intelektual manusia. 
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D.  Kajian Pustaka mengenai Hak Cipta Karya Arsitektur 

Sebagai dasar dalam pemaparan konsep-konsep atau teori-teori yang 

terdapat dalam konsep perlindungan hak cipta karya arsitektur, terlebih dahulu 

mengetahui mengenai inti dari perlindungan hak yang terdiri dari sebagai 

berikut;
47

 

1. Perlindungan hak sebagai substansi hukum, dalam pengertian ini 

terdapat arti kata yaitu perlindungan sebagai hal (perbuatan) 

melindungi (kata kerja) yang artinya berarti menjaga, merawat, dan 

memelihara. Hak adalah kepentingan yang dilindungi dalam hukum, 

sedangkan kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok. 

Plato telah meletakkan dasar- dasar hukum bagi perlindungan HAM 

yang dianggapnya merupakan kewajiban pemerintah suatu negara, 

ketika ia mengatakan bahwa pemerintah harus mengupayakan 

kepentingan rakyatnya dan menjamin kebebabasan warga negaranya. 

Pada hakekatnya hukum itu bersifat publik (sebagai aturan publik), 

tetapi dia berfungsi melindungi kepentingan-kepentingan perorangan, 

sehingga Eficurus mengemukakan pendapat mengenai teori hukum 

yang diartikan sebagai tatanan untuk melindungi, kepentingan-

kepentingan perorangan.  

2. Perlindungan Hak Menyangkut Kepentingan dan Kehendak. Maksud 

dari hal ini adalah perlindungan hak tidak hanya terhadap kepentingan, 
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melainkan juga terhadap kehendak. Adapun ciri–ciri dari hak menurut 

hukum adalah sebagai berikut : 

a. Hak itu diletakkan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik 

atau subjek dari hak tersebut. Pemilik juga disebut sebagai orang 

yang memiliki title atas barang yang menjadi sasaran dari hak. 

b. Hak itu tertuju kepada seseorang, yaitu yang menjadi pemegang 

kewajiban. Antara hak dan kewajian mendapat hubungan korelatif. 

c. Hak yang ada pada seseorang mewajibkan pihak lain untuk 

melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Melakukan atau 

tidak melakukan disebut sebagai objek dari hak. 

d. Setiap hak menurut hukum memiliki title, yaitu suat peristiwa yang 

menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya. 

Selanjutnya mengenai hak cipta yang merupakan bagian hak kekayaan 

intelektual, merupakan konvensi yang lahir dari Konvensi Bern pada tanggal 9 

September 1886, dilengkapi di Paris tanggal 4 Mei 1896, direvisi di Berlin 13 

November 1908, dilengkapi di Berne 20 Maret 1914, serta berturut-turut direvisi 

di Roma (2 Juni 1928), Brussel (26 Juni 1948), Stockholm (14 Juli 1967), dan di 

Paris (1971) serta diubah pada tanggal 28 September 1979.
48

  Anggota yang 

menyetujui adanya konvensi Bern pada tanggal 15 Juli 2002 terdiri dari 150 

negara dan salahsatunya adalah Indonesia.
49

 Mengenai hak cipta pada perjanjian 

TRIP’s terdapat bagian yang mengharuskan negara-negara anggotanya mematuhi 

Art 1 sampai dengan Art 21 Bern Convention beserta lampirannya, dalam hal ini 
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terdapat penjelasan mengenai pengaturan hak moral yang dimiliki pencipta yaitu 

dapat dilihat dari Art 6 bis.
50

  

Pengakuan terhadap hak intelektual manusia terutama mengenai hak cipta 

terdapat pula dalam hukum islam yang menetapkan langkah hukum. Adapun 

langkah hukum yang digunakan dalam hukum islam pertama-tama adalah 

memberikan hak kepada yang berhak, artinya dalam hal ini hanya orang yang 

berhak menurut agama serta menurut keabsahan sahnya yang dapat memiliki hak 

tersebut.
51

 Kemudian melindungi Hak itu sendiri memiliki artinya mencegah dari 

segala tindakan perampasan, pencurian, dan penyalahgunaan oleh orang lain.
52

 

Berikutnya adalah menggunakan hak dengan cara yang sah dan benar, selain itu 

hukum islam mengatur berkaitan dengan hak cipta adalah mengenai perpindahan 

hak dengan cara yang benar dan sah.
53

 Terakhir adalah menjamin hangus atau 

terhentinya hak dengan cara benar dan sah.
54

 

Sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual, hak cipta memiliki definisi-

definisi dari berbagai literatur baik dari asing maupun dari dalam negeri 

Indonesia. Penafsiran maupun pemahaman atas pengertian hak cipta menurut 

Margaret L.Barron, dkk dalam bukunya dipaparkan sebagai berikut ini ; 

Copyright is right to prevent the unauthorised reproduction by a third party of the 

tangible form in which a person has chosen to express his ideas. That may be in a 
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musical composition, a painting, a book, a cinematogrph film or a computer 

program.
 55

 

Perlindungan terhadap hak cipta di Indonesia dapat dilihat dari peraturan 

perundang-undangan yaitu pada pasal 28 C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, 

yang berbunyi Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan 

kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari 

ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas 

hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Selain itu dapat dilihat dari 

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta yang dapat ditemukan 

pada pasal 1 angka 1 yang berbunyi, “ Hak cipta adalah hak eksklusif bagi 

pencipta atau penerima hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak 

ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-

pembatasan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” 

Selain dari pada pasal-pasal diatas, pada pasal 2 ayat 1 terdapat pula 

ketentuan mengenai perlindunag hak cipta yang berbunyi, “Hak Cipta adalah hak 

eksklusif bagi pencipta atau penerima hak cipta untuk mengumumkan atau 

memperbanyak ciptaannya atau memberikan ijin untuk itu dengan tidak 

mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan 

yang berlaku”
56

 Penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 

Tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa hak eksklusif adalah hak yang 

diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh 
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memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya.
57

 Hak eksklusif yang 

diberikan kepada pencipta timbul secara otomatis setelah ciptaan dilahirkan.
58

  

Setelah mengetahui penjelasan mengenai Hak Cipta yang melindungi 

karya ciptaan pencipta, maka selanjutnya adalaha untuk mengetahui Ciri-Ciri dari 

Hak Cipta dalam literatur dapat dilihat sebagai berikut;
59

 

Tabel 2.1 

Ciri-Ciri Hak Cipta 

NO CIRI-CIRI  PENJELASAN 

1. Hak Cipta melindungi 

perwujudan ide bukan ide 

itu sendiri 

Perwujudan ide bisa berbentuk sesuatu yang 

dapat dibaca, didengar, maupun dilihat 

dalam istilah asing disebut fixation. 

2. Hak cipta tidak 

memerlukan pendaftaran 

untuk perlindungan hukum 

Berasal dari konsep konvensi Bern yang 

mengatur perlindungan hukum sebuah 

ciptaan tidak diperoleh karena pendaftaran 

melainkan dari diwujudkan dalam bentuk 

nyata. 

3. Hak cipta bersifat original 

dan asli 

Adanya pembedaan suatu ciptaan dengan 

ciptaan lain. 

4. Adanya pemisahan antara 

kepemilikkan fisik dengan 

hak yang terkandung dalam 

suatu benda 

Prinsip ini berkaitan dengan penggunaan 

hak ekonomi dari ciptaan. 

5. Jangka waktu perlindungan 

hak cipta bersifat terbatas 

Prinsip ini berkaitan dengan sifat hak cipta 

yang memberikan hak monopoli terhadap 

pencipta. Maksud dari batas waktu 

perlindungan adalah mengenai adanya 

jangka waktu yang terbatas dan nantinya 

ciptaan tersebut menjadi milik masyarakat 

(publik domain). 

6.  Terdapat beberapa pasal 

dalam hak Cipta bersifat 

delik biasa 

Prinsip ini, hak cipta dikategorikan sebagai 

delik biasa. pasal 72 dan 73. 

   7. Perlindungan hak cipta 

berlaku bagi warga negara 

Secara umum sebuah negara  akan 

diberlakukan terhadap ciptaa warga negara 
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asing yang terlibat dalam  

perjanjian yang sama 

asing jika ciptaan tersebut pertama kali 

dipublikasikan disebuah negara atau negara 

dimana warga negara itu berasal. 

Sumber: Data Primer, diolah, 2013. 

 Berkaitan dengan perlindungan karya cipta arsitektur, Michael Bampton  

mengemukakan pendapat bahwa:
60

 

Therefore, a wide range of architectural works, including drawings, 

sketches and models of buildings, as well as the actual building itself, are 

now afforded protection under the definition of copyright. Copyright 

protection will be afforded regardless of whether the item is hand drawn 

or created by software. 

 

Berdasarkan pendapat tersebut terdapat dua penjelasan mengenai perlindungan 

karya arsitektur, yaitu: 

1. Perlindungan karya arsitektur terdiri dari gambar, sketsa, model, serta 

bangunan itu sendiri 

2. Perlindungan hak cipta akan diberikan terlepas dari apakah item 

tersebut digambar tangan atau dibuat oleh perangkat lunak, sehingga 

dalam hal ini meskipun ciptaan tersebut merupakan hasil dari Software 

komputer  AutoCad pencipta tetap berhak atas hak kekayaan 

intelektual terhadap karya yang telah mereka buat. 

Selanjutnya, konsep perlindungan terhadap karya arsitektur di Indonesia 

dimulai dengan adanya sejumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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Peraturan perundang-undangan mengenai hak cipta yang berlaku di Indonesia 

adalah sebagai berikut:
61

 

Tabel 2.2 

Perlindungan Hak Cipta Karya Arsitektur dalam Peraturan Perundang-

Undangan Indonesia 

UNDANG-UNDANG PASAL ISTILAH 

Undang-Undang Nomor 

6 tahun 1982 tentang 

Hak Cipta 

Pasal 11 ayat 

(1) huruf f 

Dalam undang–undang ini ciptaan 

yang dilindungi ialah ciptaan dalam 

bidang ilmu sastra dan seni yang 

meliputi karya:...f. karya arsitektur.... 

Undang-Undang Nomor 

7 tahun 1987 tentang 

Hak Cipta 

Pasal 11 ayat 

(1) huruf g 

Ciptaan yang dilindungi adalah 

ciptaan dalam bidang ilmu 

pengetahuan, seni, dan sastra yang 

meliputi...... g. karya arsitektur....... 

Undang-Undang Nomor 

12 tahun 1997 tentang 

Hak Cipta  

Pasal 11 ayat 

(1) huruf i 

Dalam undang–undang ini ciptaan 

yang dilindungi adalah ciptaan dalam 

ilmu pengetahuan, seni, dan sastra 

yang meliputi karya......i.arsitektur..... 

Undang-Undang Nomor 

19 tahun 2002 Tentang 

Hak Cipta 

Pasal 12 ayat 

(1) huruf g 

Dalam undang-undang ini ciptaan 

yang dilindungi adalah ciptaan dalam 

ilmu pengetahuan, seni, dan sastra 

yang mencakup...... g. arsitektur........ 

Undang-Undang Nomor 

18 tahun 1999 tentang 

Jasa Konstruksi  

Pasal 22 ayat 

(3) 

Kontrak kerja konstruksi untuk 

pekerjaan perencanaan harus memuat 

ketentuan tentang hak atas kekayaan 

intelektual. 

Sumber : Data sekunder, diolah,2013 
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Apabila dalam undang-undang nomor 6 tahun 1982 tentang hak cipta 

seorang arsitek mendapat hak khusus, maka pada Undang-Undang Nomor 19 

tahun 2002 Tentang Hak Cipta, arsitek mendapatkan hak eksklusif dari negara. 

Adapun  undang-undang nomor 19 tahun 2002  tentang hak cipta memberikan 

hak-hak atas hasil karya yang dibuat oleh arsitektur. Hak-hak yang dapat dimiliki 

oleh arsitektur atas hasil ciptaannya adalah sebagai berikut ; 

1. Hak Moral, yang artinya adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau 

pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun, 

meskipun hak ekonomi telah beralih.
62

 Konsep Hak Moral menurut 

Komen dan Verkade meliputi larangan mengadakan perubahan dalam 

ciptaan, larangan mengubah judul, larangan mengubah penentuan 

pencipta, dan hak untuk mengadakan perubahan.
63

 Sedangkan dalam 

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta pada pasal 24 

ayat 1 dan 2, berisi bahwa nama pencipta harus dicantumkan meskipun 

diperbanyak, diumumkan, atau dipamerkan didepan publik (istilah yang 

berkaitan dalam hal ini disebut authorship right), sedangkan isi dari hak 

moral lainnya adalah mencegah perubahan, penggantian, maupun 

perusakan  tanpa persetujuan pencipta atau ahli warisnya apabila pencipta 

tersebut meninggal dunia (istilah yang berkaitan dalam hal ini disebut the 

right to protect the integrity work).
64
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2. Hak kedua adalah hak ekonomi, hak ini terdapat pada pasal 1 angka 1 dan 

pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta 

yang artinya mengenai hak seorang pencipta untuk mendapatkan 

keuntungan atas hasil karya ciptaanya.
65

 Berdasarkan peraturan 

perundang-undangan tersebut, maka dalam hal ini pencipta mendapatkan 

hak untuk mengumumkan (permorfing rights)  dan hak memperbanyak 

(mechanical rights) karya ciptaan.
66

 Adapun hak ekonomi terdiri atas hak 

untuk memproduksi karya dalam segala bentuk, mengedarkan 

perbanyakan karya kepada publik, menyewakan perbanyakan karya, 

membuat terjemahan atau adapatasi, mengumumkan karya kepada 

publik.
67

 

3. Hak terkait yang terdapat dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 

19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Hak terkait merupakan hak khusus 

yang memberikan hak eksklusif bagi:  

a. Pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya  

b. Produser Rekaman Suara untukmemperbanyak atau menyewakan 

karya rekaman suara atau rekaman bunyinya; dan 

c. Lembaga Penyiaran untuk membuat,memperbanyak, atau menyiarkan 

karya siarannya. 

 

Perlindungan terhadap hak cipta karya arsitektur memiliki syarat adanya 

orisinalitas. Suatu ciptaan harus menunjukkan keaslian dalam lapangan ilmu 

pengetahuan, seni atau sastra.
68

 Pengertian keaslian atau yang disebut juga orisinal 
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menurut Architecture Work Copyright Protection Act (AWCPA) at 2 adalah 

“Originality does not mean novelty, uniqueness on artistic merit, rather, a work is 

‘original’ if it is independently created.”
69

 Berdasarkan pengertian diatas maka 

dapat diartikan bahwa kriteria orisinalitas bukan merupakan sesuatu yang khas 

atau unik, atau bahkan suatu kebaruan melainkan dalam hal ini orisinalitas 

merupakan kreasi dari diri pencipta itu sendiri. Mengenai orisinal itu sendiri 

merupakan hasil dari refleksi dari kreativitas pencipta yang menujukkan hubungan 

moral dengan ciptaanya, sehingga ciptaan tersebut tidak boleh dicederai oleh 

orang lain.
70

  

Mengenai konsep perlindungan karya arsitektur terdapat Pencipta pada 

pasal 1 angka 2 Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah 

seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya 

melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, 

keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan 

bersifat pribadi. Mengenai perlindungan hak cipta karya arsitektur dalam 

Undang–Undang tentang Hak Cipta, terdapat penjelasan bahwa dalam pasal 3 ayat 

1 hak cipta dianggap sebagai benda bergerak. Sedangkan pada pasal 3 ayat 2, hak 

cipta dapat dialihkan karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, sebab–

sebab lain yang dibenarkan peraturan perundang–undangan. 

Konsep pencipta karya arsitektur lebih lanjut, dapat dilihat dalam Undang–

Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta  pada pasal 5 ayat (1) huruf a 

dan b yaitu orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan Direktorat 
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Jendral HKI, dan orang yang namanya disebutkan dalam ciptaan atau diumumkan 

sebagai pencipta pada suatu ciptaan. Apabila terdapat kasus yang terjadi antara 

para pihak yang mengaku sebagai pencipta,  maka dengan adanya pasal diatas 

hakim dapat memilih siapa penciptanya berdasarkan pembuktian.
71

 Sedangkan 

dalam pasal 5 ayat (2) definisi pencipta terdapat dalam isi pasal tersebut yang 

berbunyi, “Kecuali terbukti sebaliknya, pada ceramah yang tidak menggunakan 

bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa Penciptanya, orang yang 

berceramah dianggap sebagai Pencipta ceramah tersebut.  

Mengenai orang yang dianggap sebagai pencipta jika suatu ciptaan dibuat 

oleh beberapan orang maka menurut isi pasal 6 yang berbunyi, “Jika suatu 

Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang 

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

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

tersebut, yang dianggap sebagai Pencipta adalah orang yang menghimpunnya 

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

Sedangkan menurut pasal 7 yang berbunyi,”Jika suatu Ciptaan yang dirancang 

seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan 

pengawasan orang yang merancang,  Penciptanya adalah orang yang merancang 

Ciptaan itu. 

Adapun kepemilikkan hak cipta karya arsitektur dapat berpedoman pada 

pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta yang 

berbunyi, “Jika suatu Ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain 
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dalam lingkungan pekerjaannya, Pemegang Hak Cipta adalah pihak yang untuk 

dan dalam dinasnya Ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara 

kedua pihak dengan tidak mengurangi hak Pencipta apabila penggunaan Ciptaan 

itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas. 

 Kepemilikkan dari karya cipta arsitektur juga berpedoman pada pasal 8 

ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta yang 

berbunyi, “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi 

Ciptaan yang dibuat pihak lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam 

hubungan dinas.” Sedangkan kepemilikkan karya arsitektur menurut isi pasal 8 

ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta adalah.” Jika 

suatu ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, pihak yang 

membuat karya cipta itu dianggap sebagai pencipta dan pemegang hak cipta, 

kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak. 

Kepemilikkan hak cipta karya arsitektur yang ditawarkan kepada orang 

lain atau dengan kata lain dijual kepada orang lain juga berpedoman pada pasal 26 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Isi dari pasal tersebut 

adalah pencipta dapat menjual karya ciptaan milik mereka namun hak cipta atas 

karya tersebut tetap berada di tangan pencipta. Dengan demikian pihak dari 

pembeli tidak dapat menjual, mempertunjukkan, atau menyebarkan, maupun 

merubah hasil ciptaan tersebut kecuali disetujui oleh pencipta.  
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Hak cipta sendiri memberikan 3 mekanisme untuk mempertahankan hak-

hak pencipta atau pemegang hak cipta, yaitu:
72

 

a. Mekanisme melalui gugatan perdata, yaitu terdapat dalam pasal 56 

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Isi dari pasal 

tersebut adalah pemegang hak cipta atau pencipta dapat mengajukan 

gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak ciptaannya. Sedangkan 

mekanisme gugatan perdata lainnya terdapat dalam pasal 58 Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentag Hak Cipta Pencipta atau ahli waris 

suatu Ciptaan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak 

moral pada pasal 24. 

b. Mekanisme melalui pidana, yaitu terdapat dalam pasal 72 ayat (1) dan (2) 

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta yang berbunyi: 

(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). 

 

c. Pilihan terakhir adalah dengan menggunakan pemanfaatan Penyelesaian 

sengketa Alternatif (Alternatif Dispute Resolution), seperti negoisasi, 

mediasi, dan arbitrasi. Negoisasi adalah teknik penyelesaian sengketa 
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dengan cara mempengaruhi dan meyakinkan pihak lain untuk 

menggunakan kemampuan yang ada demi menyelesaikan suatu konflik.
73

 

Sedangkan Mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan menggunakan 

pihak penengah (mediator) untuk membantu menyelesaikan masalah.
74

 

Adapun arbitrasi adalah teknik penyelesaian sengketa dengan cara 

mendatangkan pihak arbitror untuk memberi keputusan yang sifatnya final 

dan mengikat.
75
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian  

 Jenis penelitian yang digunakan untuk skripsi ini adalah jenis penelitan 

yuridis empiris yaitu mengidentifikasi dan menganalisis hukum secara nyata.
76

 

Lebih lanjut pengertian lain mengenai penelitian yuridis empiris memiliki 

pengertian untuk memahami kondisi dan situasi sosial kemasyarakatan di mana 

hukum itu diterapkan.
77

 Sebagai dasar metode penelitian yuridis empiris dalam 

penelitian ini ditujukan untuk memecahkan permasalahan terhadap imlementasi  

perlindungan Hak Cipta Karya Arsitektur berkaitan dengan pasal 12 ayat (1) huruf 

g Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam hal ini adalah yuridis 

sosiologis.
78

 Pendekatan Yuridis Sosiologis menggunakan cara-cara a) 

mengidentifikasi masalah sosial secara tepat agar dapat menyusun hukum formal 

yang tepat untuk mengaturnya, b) memahami kurangnya partisipasi masyarakat 

dalam melakukan kontrol sosial secara spontan terhadap pelanggaran hukum 

tertentu, c)  memahami proses pelembagaan suatu hukum didalam suatu konteks 
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kebudayaan tertentu, d) memahami sebab–sebab banyaknya pelanggaran pada 

hukum tertentu, e) mengidentifikasi pola hubungan antara penegak hukum dan 

pemegang kekuasaan disatu pihak serta masyarakat umum dilain pihak, serta 

faktor–faktor sosial yang mempengaruhinya, f) mengidentifikasi hukum yang 

masih dapat berlaku, apakah diperlukan adanya penyesuaian atau perlu dihapus 

sama sekali dalam suatu konteks masyarakat tertentu.
79

  

C. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dalam hal ini berada di daerah Kota Malang terhadap 

para arsitek yang tergabung dalam Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) cabang Malang, 

lokasi tempat klien berada, dan Dinas PerIndustrian dan Perdagangan 

(DISPERINDAG) Kota Malang. Alasan pemilihan lokasi yang digunakan dalam 

hal ini adalah untuk mendapatkan jawaban atas masalah implementasi 

perlindungan karya arsitektur didaerah kota Malang. Pemilihan lokasi penelitian 

di Kota Malang yang tepatnya terhadap para arsitek yang tergabung dalam IAI 

cabang Malang berdasar pada alasan ditemukannya isu-isu hukum yang 

sebelumnya telah dilakukan oleh peneliti 

D. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Dalam penggunaan penelitian hukum empiris terdiri dari ;
 80

  

1) Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dilokasi penelitian 

dari sumber pertama. Data yang diperoleh dari sumber pertama adalah 

melalui hasil jawaban atas kuisioner dengan pertanyaan terbuka dan 
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pertanyaan tertutup serta menggunakan pedoman wawancara yang 

langsung terhadap arsitek-arsitek yang tergabung dalam Ikatan Arsitek 

Indonesia (IAI) cabang Malang, baik yang telah tersertifikasi (terdaftar 

ulang) maupun yang belum tersertifikasi. Data primer tersebut didapat 

dari hasil wawancara langsung terhadap arsitek, namun pertanyaan 

yang diajukan tidak ditentukan melainkan lanjutan pertanyaan dari 

kuisioner yang telah dijawab oleh narasumber. Data primer lainnya 

dalam hal ini didapat dari wawancara langsung yang pertanyaannya 

telah ditentukan sebelumnya terhadap Dinas PerIndustrian dan 

Perdagangan (DISPERINDAG)  dan klien yang pernah memesan 

karya arsitektur. 

2) Data sekunder antara lain mencakup bahan-bahan hukum, dokumen-

dokumen resmi, arsip-arsip, perjanjian-perjanjian, buku-buku, hasil-

hasil penelitian, berita-berita berkaitan dengan perlindungan hak cipta 

karya arsitektur yang terdiri dari: 

a. Bahan Hukum Primer yang merupakan bahan hukum yang 

dibuat oleh yang berwenang dan mempunyai kekuatan 

hukum mengikat seperti: 

i. Undang-Undang Dasar 1945 

ii. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak 

Cipta 

iii. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa 

Konstruksi 
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b. Bahan hukum Sekunder meliputi kajian-kajian yang 

berkaitan dengan perlindungan hak cipta karya arsitektur 

seperti dokumen-dokumen resmi, arsip-arsip, perjanjian-

perjanjian, buku-buku yang berkaitan dengan materi 

perlindungan hak cipta karya arsitektur maupun terhadap 

penyusunan skripsi, dan hasil penelitian lain. 

2. Sumber Data 

1) Sumber Data yang pertama adalah sumber data primer (primary data 

atau basic data),  diambil dari hasil wawancara dan penyebaran 

kuisioner di lapangan terhadap para aristek yang tergabung dalam IAI 

(Ikatan Arsitek Indonesia) cabang Malang dan wawancara terhadap 

klien yang pernah memesan karya arsitektur, dan terhadap Dinas 

PerIndustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG). Pengumpulan 

sumber data yang pertama dalam penelitian ini dilakukan 

menggunakan metode penyebaran kuisioner dan wawancara. 

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara peneliti dengan 

narasumber.
81

 Sedangkan kuisioner rangkaian pertanyaan untuk 

mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian yang dijawab oleh 

narasumber. Penggunaan Kuisioner dalam hal ini terdiri dari kuisioner 

dengan pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup.
82
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2) Sumber Data yang kedua adalah sumber data sekunder (secondary  

data) mencakup dua hal, yaitu sumber bahan hukum primer yang 

terdiri dari peraturan perundang–undangan, sedangkan sumber bahan 

hukum sekunder meliputi kepustakaan dengan menelaah buku-buku 

literatur, hasil penelitian, perjanjian-perjanjian, arsip-arsip atau jurnal 

yang kesemuanya memiliki korelasi dengan masalah yang diangkat 

pada penelitian ini.  

E. Teknik Memperoleh Data 

Teknik memperoleh data dalam skripsi ini adalah dengan penyebaran 

kuisioner dan wawancara langsung terbuka terhadap arsitek-arsitek di Kota 

Malang. Penyebaran kuisioner ditujukan kepada arsitek-arsitek yang tergabung 

dalam IAI (Ikatan Arsitek Indonesia) cabang Malang. Selain itu dalam hal ini 

wawancara langsung terbuka merupakan pertanyaan lanjutan dari jawaban 

kuisioner yang diajukan kepada arsitek-arsitek yang tergabung dalam IAI cabang 

Malang, sedangkan teknik wawancara langsung tertutup ditujukan kepada pihak 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) dan klien yang pernah 

memesan karya arsitektur.
83

 Dalam hal ini, artinya wawancara langsung terbuka 

adalah wawancara yang dilakukan secara tatap muka (interface) dengan 

pertanyaan yang tidak ditentukan, sedangkan wawancara langsung tertutup adalah 

wawancara yang dilakukan secara langsung dengan pertanyaan yang ditentukan 

sebelumnya.
84
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Selain dari pada itu teknik memperoleh data dalam skripsi ini adalah 

dengan penyebaran kuisioner terhadap arsitek-arsitek di Kota Malang. Adapun 

yang dimaksud dengan kuisoner adalah rangkaian pertanyaan untuk menjaring 

data yang diperlukan dalam penelitian dengan dua jenis pertanyaan, yaitu jenis 

pertanyaan terbuka yang jawaban dari pertanyaan tersebut belum tersedia pilihan 

jawabannya dan jenis pertanyaan tertutup yang jawaban dari pertanyaan tersebut 

telah tersedia sebelumnya. 

F. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi diartikan sebagai keseluruhan atau himpunan obyek dengan 

karakter yang sama.
85

 Kesimpulan dari pengertian populasi adalah mengenai 

seluruh obyek, seluruh individu, seluruh gejala atau seluruh kejadian termasuk 

waktu, tempat, gejala-gejala, pola, sikap, tingkah laku yang kesemuanya memiliki 

karakter yang sama.
86

 Pada penelitian ini obyek yang digunakan adalah pihak 

pihak terkait dalam penelitian implementasi pasal 12 ayat (1) huruf g Undang-

Undang Nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta, yaitu : 

a. Arsitek-arsitek yang tergabung pada Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) 

cabang Kota Malang 

b. Klien yang pernah menggunakan salah satu jasa dari arsitek yang 

tergabung dalam IAI cabang Malang 

c. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) di Kota 

Malang.  
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2.  Sampel  

Sampel diambil dalam penelitian sebagai bahan pertimbangan efisiensi 

dan mengarah pada sentralisasi permasalahan, dengan memfokuskan pada 

sebagian dari populasinya.
87

 Adapun penetapan sampel dalam penelitian ini 

adalah menggunakan penetapan sampel dengan cara ordinal.
88

 Pengambilan 

sampel dengan cara ordinal adalah menggunakan sistem pengambilan sampel 

penelitian dengan menggunakan jenis purposive sampling yang artinya 

penggunaan sampel bertujuan. Cara ordinal  merupakan teknik penetapan 

sampling dengan cara mengurutkan dari nomor-nomor subyek. Purposive 

Sampling merupakan jenis sampling dengan berdasarkan pada ciri-ciri atau 

karakteristik tertentu dari populasi yang telah diketahui sebelumnya.
89

  

Adapun sampel pertama adalah para arsitek di Kota Malang yang 

tergabung pada Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) dengan kriteria-kriteria merupakan 

anggota IAI cabang Kota Malang yang telah tersertifikasi dan arsitek yang belum 

tersertifikasi dalam IAI, telah membuat karya cipta arsitektur dengan jumlah 

minimal 10 karya, dan sedikitnya telah bekerja dalam dunia arsitektur minimal 

selama 5 tahun. Adapun alasan melakukan penelitian terhadap arsitek yang hanya 

tergabung dengan IAI cabang Kota Malang adalah karena dalam hal ini para 

arsitek tersebut mendapat dapat melakukan proyek-proyek yang disayembarakan 

pemerintah, sehingga arsitek tersebut tepat untuk digunakan sebagai sampel 

penelitan karena berkaitan dengan hak kekayaan intelektual dalam pemesanan 

karya cipta dengan pihak pemerintah. 
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Selain penggunaan sampel arsitek-arsitek IAI Kota Malang dalam skripsi 

ini menggunakan sampel lain, yaitu terhadap beberapa klien yang pernah 

melakukan pemesanan karya arsitektur kepada arsitek-arsitek IAI cabang Kota 

Malang. Alasan penggunaan sampel beberapa klien tersebut adalah untuk mencari 

tahu mengenai kebenaran dari informasi pemesanan karya arsitektur kepada 

arsitek-arsitek IAI cabang Kota Malang. Sampel berikutnya adalah terhadap salah 

satu pejabat pemerintah Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) 

Kota Malang yang bertugas untuk menerima pendaftaran hak kekayaan intelektual 

di wilayah kota dan klien yang pernah memesan karya arsitektur. Alasannya 

adalah karena dalam hal ini bertujuan untuk mendapatkan informasi berkaitan 

dengan pendaftaran karya arsitektur. 

Jumlah keseluruhan sampel yang digunakan dalam skripsi ini adalah 

sebagai berikut : 

a. 15 (lima belas) orang arsitek IAI cabang Kota Malang yang berada di 

tempat tinggal masing-masing narasumber 

b. 2 (dua) orang klien yang pernah menggunakan jasa salah satu arsitek 

IAI cabang Kota Malang 

c. Pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang   

G. Teknik Analisa Data 

Teknik analisa data yang digunakan dalam hal ini adalah  dengan analisis 

deskriptif.
90

 Pada teknik ini dilakukan dengan cara mengelompokkan data dan 

informasi yang sama menurut subaspek dalam perlindungan karya arsitektur di 
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daerah Kota Malang.
91

 Kemudian melakukan interpretasi terhadap permasalahan 

tersebut yang selanjutnya diambil kesimpulan dari interpretasi tersebut secara 

induktif sehingga memberikan gambaran-gambaran secara utuh.
92

 

H. Definisi Operasional 

a. Arsitektur adalah ilmu dan seni perencanaan dan perancangan 

lingkungan binaan (artefak), mulai dari lingkup makro (seperti 

perencaan dan perancangan kota, kawasan, lingkungan) hingga lingkup 

mikro (seperti perancangan bangunan, interior, perabot, dan produk). 

Oleh karenanya pengertian karya arsitektur tidak hanya mengenai 

tempat bernaung atau perencanaan saja, melainkan merupakan rona 

dari kegiatan-kegiatan tertentu, menampilkan status tertentu, 

menampilkan sistem-sistem nilai, menyampaikan informasi dari hasil 

suatu perencanaan. 

b. Arsitek adalah orang yang mempunyai keahlian dan berkecimpung di 

dalam ilmu dan seni perencanaan  dan perancangan lingkungan binaan 

(artefak) seperti perencanaan dan perancangan kota, kawasan, 

lingkungan, bangunan, interior, perabot, dan produk. 

c. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu 

benda yang bersumber dari hasil kerja otak, serta hasil kerja rasio 

manusia yang menalar. 

d. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak cipta 

untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau 
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memberikan ijin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-

pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

e. Hak Moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku 

yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun, 

meskipun hak ekonomi telah beralih. Hak Moral berkaitan dengan 

harus dicantumkan nama dari pencipta aslinya, dan tidak boleh 

mengubah atau mengurangi, atau menambahkan tanpa seijin dari 

penciptanya. 

f. Hak Ekonomi adalah adalah mengenai hak seorang pencipta untuk 

mendapatkan keuntungan atas hasil karya ciptaanya. Adapun hak 

ekomomi terdiri atas hak untuk memproduksi karya dalam segala 

bentuk, mengedarkan perbanyakan karya kepada publik, menyewakan 

perbanyakan karya, membuat terjemahan atau adapatasi, 

mengumumkan karya kepada publik. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum 

Lokasi penelitian ini berada di Kota Malang tepatnya berada di tempat 

para arsitek yang tergabung Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) cabang Malang. IAI 

cabang Malang merupakan cabang dari IAI pusat, adapun struktur organisasi IAI 

cabang Malang dan IAI pusat dapat digambarkan sebagai berikut ini:
93

 

Gambar 4.1 

Diagram Struktur Organisasi Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) 
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Sejarah terbentuknya IAI diresmikan pada tanggal 17 September 1959 di 

Bandung, serta memiliki 27 kepengurusan daerah dan 2 kepengurusan cabang 

yang tersebar di Indonesia. Latar belakang peresmian dan pendirian IAI adalah 

disebabkan adanya ketidakpuasan dari para arsitek karena mereka berpendapat 

bahwa kedudukan perancangan tidaklah sama dan tidak juga setara dengan 

pelaksanaan.
94

Alasannya dalam proses perancangan tujuan utamanya bukan hanya 

mengenai profit oriented melainkan mengenai tanggung jawab moral dan 

kehormatan orang-orang yang terlibat, sedangkan pada proses pelaksanaan 

tujuannya hanya profit oriented.
95

 

IAI cabang Malang berdiri pada tahun 1990 dengan beranggotakan dosen-

dosen yang mengajar arsitektur di Malang. IAI cabang Kota Malang  adalah 

organisasi yang mewadahi para arsitek-arsitek untuk mendapatkan informasi-

informasi terkait dengan profesi arsitek. Informasi yang pertama dalam hal ini 

adalah informasi mengenai sejumlah arsitek-arsitek yang bekerja dalam suatu kota 

seperti Kota Malang. Informasi yang kedua adalah mengenai program-program 

pelatihan yang dilakukan pemerintah terhadap anggota IAI, seperti pelatihan 

mengenai kode etik profesi arsitek. Informasi yang ketiga dalam hal ini adalah 

mengenai proyek-proyek yang disayembarakan, sehingga dalam hal ini membuka 

peluang bagi para arsitek untuk memenangkan sejumlah tender. 

Organisasi IAI cabang Kota Malang tidak memiliki jadwal tertentu untuk 

berkumpul sesama anggota, namun dalam hal ini IAI cabang Kota Malang tetap 

melakukan berbagai kegiatan-kegiatan untuk mengumpulkan para anggota. 
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Kegiatan yang dimaksud dalam hal ini dilakukan apabila terdapat acara  khusus, 

seperti acara pertemuan seluruh anggota IAI cabang Malang pada tanggal 27 

Maret 2013. Acara tersebut dihadiri oleh beberapa anggota untuk membahas 

mengenai pembentukkan tim ahli gedung bangunan.  

Adapun daftar nama-nama arsitek IAI cabang Kota Malang yang 

diwawancarai secara langsung adalah sebagai berikut ini : 

Tabel 4.1 

Daftar narasumber arsitek-arsitek di Kota Malang 

No Nama Arsitek Alamat  

1 Haris Wibisono, S.T. Jalan Griyashanta Blok D 337 

2 Imam Santoso,S.T, 

M.T. 

Jalan Bakung 21 

3 Arta Adi Putra,S.T Jalan Semanggi  Timur 15 A 

4 Ir. Antung Harudji. Papa Ungu Nomor 4 

5 Priyo Agung, ST. MT. Haryono X/1125 A 

6  Farid, S.T. Jalan Griyashanta Blok D 337 

7 Ir. Djoko Sunarto,IAI Ters. Sri Rahaju No 28 

8 Noer Laily, S.T. MT. Haryono X/1125 A 

9 Pramodya Irfan, S.T MT. Haryono X/1125 A 

10 Ir.Bambang 

Yatnawijaya 

Selorejo Blok A-10 

11 Ir.Pranowo Jalan Wijaya Kusuma nomor 11 

12 Dr.Ir.Budi Sugiarto 

Waloejo,MSP.RIB 

Jalan Griyashanta R-314 

13 Tito Hari Pradianto,S.T Jalan Garden Palma Estate 

14 Erlina Laksmiani, S.T Jalan Gambuta V/10 Malang 

15 Erna WInasih, Ir,M.T Tidar Villa Estate Ak-17 

Sumber: Data Primer, diolah, 2014 
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 Dari kesemua narasumber diatas mereka semua adalah arsitek yang 

berpengalaman dan telah bekerja di dunia arsitektur lebih dari 5 tahun. Semua 

narasumber tersebut telah membuat karya cipta arsitektur, dan setiap masing-

masing arsitek telah membuat lebih dari 30 buah karya.  Dalam membuat karya 

cipta arsitektur para arsitek diatas melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut : 

a. Planning , adalah kegiatan membuat rencana dengan mempelajari 

segala aspek-aspek yang ada. 

b. Pra- Desain, adalah pembuatan awal dari desain berupa kerangka 

dasar 

c. Desain, adalah bentuk dari pra-desain yang sudah jadi namun belum 

terdapat penghitungan mengenai rencana anggaran 

d. Bestek, adalah bentuk keseluruhan dari rancangan atas suatu 

bangunan. 

Penelitian terhadap perlindungan karya aristektur tidak hanya terhadap 

pihak arsitek saja, melainkan terhadap pihak klien dan pemerintah. Adapun pihak 

klien yang menjadi narasumber penelitian adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Daftar narasumber pihak klien di Kota Malang 

 

No Nama-Nama Pihak Klien Alamat 

1 Saifuddin Zuhri Jalan Tumapel no 4, singosari, 

kabupaten Malang 

2 Tuhfatusy Syamsiyah Jalan Raya Gondorejo, gang Kopi, RT 

3 RW 4, Singosari, Kabupaten malang 

Sumber: Data Primer, diolah, 2014. 
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Selain itu penelitan dilakukan untuk mendapatkan keterangan maupun informasi 

dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) cabang Kota Malang 

di gedung perkantoran terpadu Gedung A Lantai 3, beralamat di Jalan Mayjen 

Sungkono Malang.  

B. Implementasi Pasal 12 Ayat (1) Huruf  G Undang-Undang Nomor 19 

tahun 2002 Tentang Hak Cipta Terhadap Perlindungan Karya Arsitektur 

Di Kota Malang 

Pasal 12 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 Tentang 

Hak Cipta merupakan pasal yang berkaitan dengan perlindungan ciptaan 

arsitektur. Pencipta yang dalam skripsi ini merupakan kategori kalangan profesi 

arsitek memiliki hak-hak dan sejumlah kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi 

menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Adapun hak-

hak dan kewajiban-kewajiban tersebut dapat dilihat dari berbagai isi pasal-pasal 

yang termuat dalam undang-undang hak cipta diatas, mengenai hak-hak dan 

kewajiban-kewajiban pencipta yang terdapat dalam undang-undang mengenai hak 

cipta tersebut  telah dibahas dalam bab sebelumnya yaitu bab kajian pustaka.  

Berdasarkan data-data yang diperoleh selama penelitian, maka dilakukan 

sejumlah analisis yang bertujuan untuk mengetahui implementasi dari pasal 12 

ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta 

terhadap perlindungan karya arsitektur di Kota Malang. Adapun analisis berkaitan 

hal tersebut terdiri dari berikut ini; 

1. Analisis pertama terhadap implementasi pasal tersebut adalah mengenai 

pengetahuan hukum arsitek-arsitek (narasumber) dan pihak klien yang 
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berada di Kota Malang terhadap keberadaan Undang-Undang Nomor 19 

tahun 2002 Tentang Hak Cipta tersebut. 

2. Analisis yang kedua mengenai implementasi pasal  tersebut dan undang-

undang tentang hak cipta adalah peranan substansi dalam perlindungan 

karya arsitektur yang terdiri dari implementasi hak-hak dalam 

perlindungan karya arsitektur. Hak-hak ini berkaitan peranan arsitek 

(narasumber),dan klien yang berada di Kota Malang. Selain itu, dalam 

peranan substansi yang berkaitan dengan hal tersebut adalah mengenai 

implementasi pelakasanaan kewajiban-kewajiban terhadap perlindungan 

karya arsitektur. Analisis terhadap implementasi kewajiban-kewajiban 

tersebut bukan hanya dilihat dari peranan arsitek sebagai pencipta, 

melainkan klien, dan pemerintah dalam usaha perlindungan hak cipta 

karya cipta arsitektur di Kota Malang 

3. Analisis yang ketiga adalah megenai peranan struktur dalam 

impelementasi pasal 12 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 19 tahun 

2002 Tentang Hak Cipta di Kota Malang. 

4. Analisis yang keempat adalah mengenai sarana dan prasarana dalam 

perlindungan hak cipta karya arsitektur di Kota Malang 

B.1. Pengetahuan Arsitek dan Pihak Klien terhadap Undang-Undang 

Nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta 

Berdasarkan data-data yang diperoleh selama penelitian di lapangan mulai 

tanggal 20 Desember 2013 hingga selesainya wawancara terhadap para sampel, 

telah ditemukan fakta bahwa sejumlah arsitek di Kota Malang kurang memahami 
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dan bahkan terdapat arsitek yang belum mengetahui isi dari pasal 12 ayat (1) 

huruf g Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta maupun 

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta itu sendiri. Adapun  

data yang didapat melalui jawaban kuisioner dan wawancara langsung dari 15 

(lima belas) orang arsitek terbukti hanya sejumlah 10 (sepuluh) orang yang 

mengetahui adanya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta, 

sedangkan sebanyak 5 (lima) orang tidak mengetahui akan adanya Undang 

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta.  

Sejumlah 10 (sepuluh) orang narasumber arsitek tersebut mengetahui 

bahwa karya arsitektur merupakan karya yang dilindungi oleh undang-undang hak 

cipta, namun 5 (lima) arsitek yang tidak mengetahui adanya Undang-Undang 

Nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan juga tidak mengetahui bahwa karya 

arsitektur di lindungi oleh undang-undang hak cipta. Sedangkan dari hasil 

wawancara dengan pihak klien dari 2 (dua) orang yang menjadi narasumber 

kesemuanya mengetahui mengenai Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 

Tentang Hak Cipta, namun tidak mengetahui bahwa karya arsitektur merupakan 

karya yang dilindungi oleh hak cipta. 

Pengetahuan hukum mengenai hak kekayaan intelektual dalam 

perlindungan karya cipta arsitektur yang dimiliki oleh para arsitek (narasumber) di 

Kota Malang, dapat dikatakan berbeda-beda. Berdasarkan keterangan dari 5 

(lima) orang arsitek yang tidak mengetahui adanya Undang-undang mengenai hak 

cipta, hal ini berkontradiksi dengan informasi yang telah didapat dalam penelitian 

mengenai peran pemerintah yang telah memberikan diklat mengenai hak 
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kekayaan intelektual. Diklat tersebut diberikan pada strata (tingkatan) keanggotan 

pertama, sehingga arsitek yang pernah menjadi anggota IAI cabang Kota Malang 

pasti pernah mengikuti diklat tersebut dan seharusnya mengetahui mengenai 

Undang-undang hak Cipta . 

Fakta tersebut diatas merupakan salah satu bukti adanya suatu 

pertentangan antara peran arsitek (pencipta) dengan pihak pemerintah. Arsitek 

(narasumber) merupakan anggota yang tergabung dalam IAI cabang Kota Malang, 

oleh karena itu mereka sebagai anggota diharuskan mengikuti diklat dalam strata 

pertama dan mendapatkan sertifikat keanggotaan IAI. Berdasarkan keterangan 

dari ketua IAI cabang Kota Malang terdapat keterangan bahwa memang 

pemerintah telah melakukan studi mengenai hak kekayaan intelektual pada strata 

pertama, namun hal tersebut hanya sekali. Dengan demikian, berdasarkan pada 

informasi-informasi tersebut dapat dikatakan 5 (lima) orang arsitek tersebut 

seharusnya mengetahui adanya Undang-undang hak cipta karena mengikuti diklat 

dalam strata pertama. 

Apabila melihat yang terjadi di Kota Malang  dengan adanya sejumlah 5 

(lima) orang yang tidak mengetahui adanya Undang-Undang Nomor 19 tahun 

2002 Tentang Hak Cipta yang melindungi karya arsitektur, maka penerapan 

perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap arsitek secara otomatis tidak 

berjalan dengan baik. Bukti dari adanya ketidak tahuan tersebut adalah dari 

pertanyaan yang diajukan kepada para arsitek (sampel) di Kota Malang sewaktu 

penelitian yaitu, pilihan jawaban sampel terhadap pertanyaan pengetahuan 

terhadap peraturan perundang-undangan berikut ini : 
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a. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 

b. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta 

c. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. 

Dari pertanyaan tersebut 5 (lima) orang arsitek yang hanya menjawab a dan/atau 

c, sehingga mereka yang menjawab a dan/atau c belum mengetahui adanya 

Undang-undang mengenai hak cipta yang melindungai karya cipta. 

Berdasarkan jawaban dari para arsitek yang tidak memiliki pengetahuan 

yang baik terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual manusia, maka dapat 

dikatakan implementasi tidak berjalan dengan baik. Implementasi sendiri 

merupakan pelaksanaan atau penerapan yang bermuara pada aktifitas dan kegiatan 

yang terencana untuk mencapai tujuan tertentu.
96

 Sesuai dengan apa yang 

dijelaskan diatas mengenai implementasi maka dapat dikatakan aktifitas untuk 

mencapai tujuan tertentu belum berjalan dengan baik dengan adanya arsitek yang 

tidak mengetahui adanya perlindungan hak cipta terhadap karya arsitektur, karena 

dalam hal  ini pengetahuan hukum menentukan bentuk kesepakatan pemesanan 

karya arsitektur di Kota Malang.  

Keberhasilan penerapan dari Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 

Tentang Hak Cipta sebenarnya pertama kali ditujukan untuk kepentingan pencipta 

karya, sehingga dengan adanya kekurangan dalam peran pencipta yaitu mengenai 

ketidak tahuan hukum terhadap peraturan tersebut memberi dampak bagi para 

arsitek tersebut. Dampak yang muncul dari ketidak tahuan terhadap  Undang-

Undang Nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta adalah para arsitek 
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(narasumber) tidak mengetahui hak-hak maupun langkah-langkah yang dapat 

dilakukan dalam melindungi karya cipta arsitektur yang telah dibuat. 

Lebih lanjut mengenai dampak yang terjadi apabila arsitek (pencipta) tidak 

mengetahui adanya peraturan perundang-undangan yang melindungi karya 

arsitektur yang mereka ciptakan, maka hal itu membuat fungsi dari perlindungan 

hak kekayaan intelektual tidak berjalan dengan baik. Sebagaimana yang telah 

dipaparkan dalam bahasan kajian pustaka pada bab sebelumnya, perlindungan 

karya cipta arsitektur erat dengan hak kekayaan intelektual yang mana fungsi dari 

perlindungan tersebut adalah memberikan hak eksklusif terhadap pencipta dan 

memberikan hak untuk menghentikan pihak lain untuk menggunakan karya atau 

ciptaan yang telah mereka buat.
97

 Akibat  pengetahuan hukum mengenai Undang-

undang hak cipta membuat para arsitek tersebut kehilangan hak-hak mereka 

seperti hak ekonomi maupun hak moral, maupun kewajiban-kewajiban arsitek 

dalam perlindungan karya arsitektur.  

Melihat dari kejadian yang dialami oleh beberapa arsitek (sampel) di Kota 

Malang yang tidak mengetahui adanya peraturan tersebut membuat beberapa 

arsitek tersebut melakukan tindakan-tindakan yang merugikan mereka sendiri 

seperti melakukan perjanjian-perjanjian pemesanan karya cipta arsitektur secara 

lisan, sehingga pihak dari klien yang memesan karya tersebut tidak memenuhi 

hak-hak arsitek tersebut. Akibat lain dari ketidak tahuan ini adalah menyebabkan 

beberapa dari arsitek tersebut tidak mengetahui bagaimana mengatur hak 
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kekayaan intelektual terhadap karya yang telah diciptakan berdasarkan pesanan 

pihak lain. 

Bukti dampak ketidak tahuan arsitek terhadap hak cipta adalah 

berdasarkan dari hasil wawancara dengan pihak klien. Dari 2 (dua) klien yang 

memesan karya arsitektur kepada arsitek terdapat 1 (satu) orang yang melakukan 

kerjasama dengan lisan, sedangkan 1 (satu) orang dengan kontrak tertulis. 

Analisis lebih lanjut mengenai keterangan yang didapat dari narasumber diketahui 

bahwa adanya kerjasama lisan maka hak ekonomi maupun hak moral yang 

dimiliki arsitek tidak ikut diperjanjikan oleh klien dengan arsitek, sedangkan klien 

yang melakukan kontrak memperjanjikan mengenai hak cipta karya arsitektur.  

Kerugian lain dari ketidak tahuan arsitek terhadap Undang-Undang Nomor 

19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta adalah mereka tidak mengetahui langkah-

langkah hukum yang harus ditempuh apabila karya cipta arsitektur yang dibuat 

oleh arsitek terjadi sengketa dengan pihak lain. Mengenai perlindungan karya 

arsitektur yang dibuat oleh arsitek terdapat upaya hukum melalui perdata, pidana, 

maupun penyelesaian sengketa non-litigasi. Langkah hukum perdata dapat dilihat 

dari pasal 56 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta. 

Sedangkan langkah hukum melalui pidana dapat dilihat berdasarkan dari pasal 72 

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Dan langkah terakhir 

dapat melalui upaya non-litigasi seperti upaya mediasi, negoisasi, maupun 

arbitrasi. 
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B.2. Peranan Substansi Mengenai Hak-Hak dan Kewajiban-Kewajiban 

Arsitek (pencipta) dan Klien Dalam Perlindungan Karya Arsitektur di 

Kota Malang 

Subtansi adalah segala peraturan perundang-undangan yang melindungi 

segala hasil karya cipta arsitektur. Dalam perlindungan karya arsitektur yang 

digunakan sebagai dasar analisis terdiri dari Undang-Undang Nomor 19 tahun 

2002 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa 

Konstruksi. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam perlindungan karya 

arsitektur mengikat klien, arsitek (pencipta), pemerintah ,maupun pihak lain 

seperti arsitek lain yang bukan pencipta atas suatu karya arsitektur.  

B.2.1. Hak-Hak Dalam Perlindungan Karya Arsitektur 

Membahas mengenai implementasi hak-hak dalam perlindungan karya 

arsitektur di Kota Malang, maka data-data mengenai implementasi dari sejumlah 

hak-hak berkaitan perlindungan karya cipta arsitektur dalam hal ini melihat dari 

sejumlah pelanggaran hak-hak arsitek Kota Malang. Adapaun mengenai 

pelanggaran  hak-hak tersebut berdasarkan data-data yang diperoleh  dari 

penelitian terhadap narasumber adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 4.3 

Data Mengenai Pelanggaran Terhadap Hak-Hak Arsitek di Kota Malang 

 

No Keterangan 

Kategori  

Pernah  Tidak Pernah 

1 Arsitek yang pernah mengalami 

kejadian karya yang telah mereka 

buat diperbanyak dan digunakan 

14 Orang 1 Orang  
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Sumber: Data Primer, diolah, 2014 

 

 Berdasarkan hasil kuisioner dan wawancara yang dilakukan terhadap 

narasumber, terdapat informasi bahwa sejumlah arsitek yang pernah mengalami 

kejadian pada tabel 4.3 nomor 1 tersebut merupakan akibat dari pemesanan karya 

arsitektur dengan hubungan kontraktual lisan maupaun hubungan kontraktual 

tertulis. Informasi dalam tabel tersebut nomor 1 dapat diketahui bahwa dari 15 

(lima belas) orang narasumber terdapat 14 (empat belas) orang arsitek pernah 

klien tanpa izin, sehingga klien 

tersebut melanggar hak ekonomi 

arsitek (pencipta) tersebut 

2 Arsitek yang mengalami kejadian 

karya miliknya digunakan (dengan 

cara diumumkan atau diperbanyak 

terlebih dahulu) oleh pihak klien 

perorangan 

11 Orang 4 Orang 

3 Arsitek yang mengalami kejadian 

karya miliknya digunakan (dengan 

cara diumumkan atau diperbanyak  

terlebih dahulu) oleh pihak klien 

perusahaan swasta 

3 Orang  12 Orang 

4 Arsitek yang mengalami kejadian 

hak moralnya dilanggar oleh pihak 

lain (klien perorangan) yang 

merubah karya yang telah dibuat 

tanpa izin dari arsitek (pencipta) 

tersebut.  

13 Orang  2 Orang 

5 Arsitek yang mengalami kejadian 

hak moralnya dilanggar oleh pihak 

lain (klien perusahaan swasta) 

yang merubah karya yang telah 

dibuat tanpa izin dari arsitek 

(pencipta) tersebut.  

3 Orang 12 Orang 

6 Arsitek yang pernah mengalami 

kejadian karya yang telah mereka 

buat digunakan (klaim) oleh 

arsitek lain tanpa memberi bagian 

keuntungan terhadap arsitek 

tersebut (pencipta aslinya) 

7 Orang 8 Orang 
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mengalami kejadian pelanggaran hak ekonomi. Mengenai kejadian pelanggaran 

hak ekonomi arsitek (pencipta)  lebih lanjut terdapat data sejumlah pelanggaran 

hak ekonomi pada tabel 4.3 pada nomor  2 dan 3. 

Pada tabel 4.3 nomor 2 terdapat pelanggaran hak ekonomi dari pihak klien 

perorangan dan nomor 3 terdapat pelanggaran hak ekonomi dari pihak klien 

perusahaan swasta yang merupakan akibat dari hubungan kontraktual secara lisan, 

hubungan kontraktual secara tertulis, ataupun karena adanya kontrak tertulis. 

Jumlah arsitek pada tabel 4.3 nomor 2 yang pernah mengalami pelanggaran hak 

ekonomi oleh pihak klien perorangan adalah 11 (sebelas) orang, sedangkan 4 

(empat) orang tidak pernah mengalami pelanggaran hak ekonomi oleh klien 

perorangan. Adapun jumlah arsitek pada tabel 4.3 nomor 3 yang penah 

mengalami pelanggaran hak ekonomi berjumlah 3 (tiga) orang, sedangkan 

sejumlah 12 (dua belas) orang tidak pernah mengalami kejadian pelanggaran hak 

ekonomi oleh pihak klien perusahaan swasta. 

 Sedangkan pada tabel 4.3 nomor 4 dan 5 adalah data mengenai arsitek 

yang pernah mengalami pelanggaran hak moral oleh klien perorangan dan klien 

perusahaan swasta. Pelanggaran hak moral tersebut adalah akibat dari hubungan 

kontraktual secara lisan, hubungan kontraktual secara tertulis, ataupun karena 

adanya kontrak dengan klien perorangan. Jumlah arsitek yang mengalami 

pelanggaran hak moral oleh klien perorangan adalah 13 (tiga belas) orang, 

sedangkan sejumlah 2 (dua) orang tidak pernah mengalami kejadian pelanggaran 

hak moral oleh pihak klien perorangan. Adapun Jumlah arsitek yang mengalami 

pelanggaran hak moral oleh klien perusahaan swasta adalah 3 (tiga) orang, 
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sedangkan sejumlah 12 (dua belas) orang tidak pernah mengalami kejadian 

pelanggaran hak moral oleh pihak klien perusahaan swasta. 

 Data lain berkaitan dengan hak-hak arsitek lainnya adalah mengenai 

kepemilikkan hak cipta yang dimiliki oleh arsitek-arsitek di Kota Malang. 

Berdasarkan keterangan yang didapat dari arsitek (narasumber) terdapat informasi 

bahwa kepemilikkan hak cipta karya arsitektur diklaim oleh arsitek lain. Arsitek 

yang pernah mengalami kejadian karya cipta yang telah dibuatnya di klaim oleh 

pihak lain terdapat pada tabel 4.3 nomor 6. Adapun jumlah arsitek yang pernah 

mengalami kejadian karya cipta arsitektur yang dibuat diklaim oleh pihak lain 

adalah sejumlah 7 (tujuh) orang, sedangkan yang tidak pernah mengalami klaim 

tersebut 8 (delapan) orang. 

Berdasarkan data-data dalam tabel 4.3 terdapat sejumlah pelanggaran hak-

hak yang merupakan bukti perbedaan antara das sollen (apa yang seharusnya) 

dengan das sein (apa yang ada pada kenyataan) mengenai implementasi pasal 12 

ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta. 

Pelanggaran hak-hak bertentangan dengan teori kepemilikkan yang berkaitan 

dengan hak kekayaan intelektual dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 

Tentang Hak Cipta. Pelanggaran tersebut terdiri dari pelanggaran terhadap hak-

hak ekonomi dengan melihat jumlah arsitek yang pernah mengalami kejadian 

pelanggaran hak ekonomi pada tabel 4.3 nomor 1, 2 dan 3, sedangkan 

pelanggaran terhadap hak moral dapat dilihat pada nomor 4, dan nomor 5. 

Analisis selanjutnya mengenai informasi mengenai pelanggaran hak 

ekonomi maupun hak moral pada tabel 4.3 dapat dikaitkan dengan teori 



64 

  

 

 

kepemilikkan dalam hak kekayaan intelektual. Teori kepemilikkan yang berkaitan 

dengan hal tersebut dikemukakan tokoh-tokoh filsuf seperti John Locke, 

kemudian dikemukakan oleh Daniel Russel dan kemudian dari Robert Nozick 

menyebutkan mengenai seseorang yang dikatakan berhak atas kepemilikkan 

benda adalah ketika seseorang telah melakukan apa yang disebut work of his hand 

(menghasil karya dari tangannya) dan labor of his body (mempekerjakan 

tubuhnya).
98

 Mengenai teori kepemilikkan atas suatu benda, maka lebih lanjut 

dengan adanya teori yang dimukakan ketiga filsuf tersebut dapat dikatakan bahwa  

sejumlah hak-hak arsitek (pencipta)  merupakan hasil dari mempekerjakan tangan 

dan tubuhnya dalam membuat desain atau rancangan. 

Teori kepemilikkan dari ketiga filsuf diatas merupakan suatu teori 

kepemilikkan atas benda dengan mensyaratkan kepemilikkan tersebut tidak 

didapat dari perbuatan melawan hukum. Berkaitan dengan pelanggaran hak 

ekonomi maupun hak moral yang dimiliki arsitek sebagai pencipta, terdapat 

keterangan dari arsitek tersebut bahwa karya yang telah mereka buat merupakan 

hasil karya buatan mereka sendiri. Terpenuhinya syarat tersebut berakibat 

kepemilikkan terhadap benda yang diutarakan dalam hak kekayaan intelektual, 

menyebabkan pencipta seharusnya dapat menggunakan hak-hak atas karya cipta 

tersebut dengan maksimal tanpa ada pelanggaran dari pihak klien. Selain itu 

menurut teori kepemilikkan diatas, arsitek atau pencipta sebagai orang yang 

berhak atas karya cipta arsitektur dapat mencegah orang lain untuk memanfaatkan 

karya yang telah dibuat. 
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 Adanya pengakuan kepemilikkan atas suatu benda, maka dengan 

demikian hak-hak arsitek sebagai pencipta tidak boleh digunakan oleh orang yang 

tidak berhak. Selain itu, seharusnya pihak lain (arsitek lain) tidak dapat 

mengklaim kepemilikkan karya cipta arsitektur yang dibuat oleh narasumber 

(arsitek). Dalam hal ini menurut tabel 4.3 nomor 6 terdapat fakta yang 

menyebutkan karya milik narasumber diklaim arsitek lain yang pada dasarnya 

tidak berhak. Arsitek yang menggunakan hak atas karya cipta arsitektur tanpa izin 

dari pencipta (arsitek) menurut teori kepemilikkan hak kekayaan intelektual maka 

arsitek tersebut tidak berhak atas karya cipta tersebut. 

Teori lain yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual yang termasuk 

juga hak cipta karya arsitektur adalah teori hak kekayaan intelektual seperti 

Natural Right Theory dan Utilitarian Theory.
99

 Kedua teori tersebut dalam 

beberapa literatur merupakan teori yang menjadi dasar dari hukum kemunculan 

hak kekayaan intelektual manusia. Natural Right Theory dan Utilitarian Theory 

memiliki pandangan yang berbeda dalam melindungi hak cipta terutama dalam 

perlindungan karya cipta arsitektur. Meskipun kedua teori tersebut memiliki 

pandangan yang berbeda, akan tetapi keduanya digunakan dalam perlindungan 

hak kekayaan intelektual terutama terhadap perlindungan hak cipta karya 

arsitektur. 

Berdasarkan Natural Right Theory pencipta mempunyai hak untuk 

mengkontrol penggunaan dan keuntungan ide, bahkan sesudah diungkapkan 
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kemasyarakat.
100

 Natural Right Theory menjelaskan adanya kepemilikkan secara 

individual atau terhadap pihak-pihak tertentu agar pencipta dapat menggunakan 

hak-haknya terhadap karya yang telah  dibuat olehnya. Dalam hal ini Natural 

Right Theory sangat memperhatikan kepentingan individu, sehingga dapat 

dikatakan sejalan dengan prinsip yang digunakan dalam perlindungan hak 

kekayaan intelektual yaitu prinsip hak eksklusif. Prinsip hak eksklusif membuat 

pemegang hak cipta dapat mencegah orang lain untuk membuat, menggunakan 

atau berbuat sesuatu yang tidak memiliki ijin dari mereka. 

Selanjutnya berdasarkan Utilitarian Theory, kepemilikkan didasarkan 

pada kepentingan-kepentingan umum, sehingga apabila suatu ciptaan merugikan 

kepentingan atau hak-hak orang banyak.
101

 Meskipun dalam Utilitarian Theory 

mementingkan kepentingan umum atau hak-hak orang banyak, namun tetap saja 

mengakui adanya kepemilikkan hak kekayaan intelektual secara mutlak terhadap 

seseorang. Melihat dari kepemilikkan hak –hak pada ciptaan karya arsitektur yang 

dimanfaatkan oleh arsitek (pencipta) berdasarkan dari hasil penelitian pada 

dasarnya tidak merugikan kepentingan atau hak-hak orang lain, bahkan dengan 

adanya ciptaan yang telah mereka buat akan sangat membantu orang banyak 

terutama klien yang salah satunya membantu dalam hal perencanaan pembuatan 

bangunan .  

 Teori selanjutnya berkaitan dengan perlindungan hak cipta karya 

arsitektur adalah teori mengenai alasan-alasan perlindungan hukum bagi karya 

arsitektur yang terdiri dari alasan hak-hak alami, alasan reputasi, dan alasan 
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dorongan inovasi.
102

 Adapun analisis dari alasan-alasan perlindungan hukum hak 

kekayaan intelektual dengan pelanggaran hak-hak arsitek sebagai pencipta dalam 

perlindungan karya arsitektur adalah sebagai berikut: 

a. Alasan pertama pada perlindungan hukum hak kekayaan intelektual 

adalah mengenai alasan alami. Pada alasan alami perlindungan hukum 

hak kekayaan intelektual berdasarkan pada piagam Deklarasi Hak 

Manusia pasal 27 ayat (2) yang isinya adalah mengakui bahwa setiap 

orang  mendapatkan perlindungan baik secara moral maupun secara 

materi terhadap ciptaan dalam bidang ilmiah, kesusastraan, dan dalam 

bidang seni. Menurut alasan alami pada perlindungan hukum hak 

kekayaan intelektual ini pencipta dapat mengkontrol segala hasil 

ciptaannya. 

Lebih lanjut dengan adanya pelanggaran terhadap hak-hak arsitek 

sebagai pencipta atas karya cipta yang telah ia buat, maka menurut 

alasan hak alami pencipta mendapatkan perlindungan hukum. 

Perlindungan hukum tersebut dapat dilihat dari adanya peraturan yang 

melindungi hak-hak arsitek yaitu Undang-Undang Nomor 19 tahun 

2002 Tentang Hak Cipta, sehingga arsitek sebagai pencipta dapat 

mengkontrol penggunaan hak cipta karya arsitektur misal dengan 

melakukan perjanjian mengenai hak-hak dalam pemesanan karya 

tersebut. Bentuk dari mengkontrol hak cipta karya arsitektur lainnya 
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adalah dengan cara melakukan upaya hukum apabila terjadi 

pelanggaran atas hak-hak karya arsitektur. 

b. Alasan yang kedua adalah Perlindungan Reputasi, dalam perlindungan 

reputasi ini adalah berkaitan dengan informasi pada tabel 4.3 nomor 4 

dan 5 yaitu beberapa narasumber arsitek pernah mengalami kejadian 

karya yang telah dibuat dirubah tanpa izin mereka. Perubahan tersebut 

berdampak pada reputasi yang dimiliki arsitek, salah satu contohnya 

menurut keterangan dari arsitek  apabila desain atau bestek bangunan 

yang mereka buat dirubah tanpa izin mereka maka dampak yang pasti 

terjadi adalah perubahan komposisi dari bangunan tersebut. Perubahan 

terhadap desain tersebut membuat bangunan menjadi tidak kuat atau 

menjadi kurang bagus, yang dalam hal ini menurut pendapat arsitek 

(narasumber) di Kota Malang membuat reputasi atas karya mereka 

menjadi tidak baik dimata klien lainnya. 

c. Alasan yang ketiga adalah dorongan dan imbalan dari inovasi dan 

penciptaan. Alasan ketiga ini merupakan suatu alasan yang mendasari 

perlindungan hak cipta karya arsitektur  untuk memberi imbalan atas 

inovasi atau ciptaannya dan mendorong pencipta membuat karya 

arsitektur lain. Dengan demikian, imbalan yang didapat dari karya 

yang telah dibuat oleh para arsitek adalah mereka mendapatkan 

keuntungan baik secara materi maupun secara moral. Contohnya 

seperti penghargaan klien terhadap karya yang telah diciptakan 

pencipta. 
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Analisis selanjutnya terhadap pelanggaran hak-hak arsitek atas ciptaan 

karya arsitektur yang telah dibuatnya dengan dihubungkan pada peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, yaitu: 

a. Berdasarkan dari pasal 28 C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yang 

berbunyi, Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui 

pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan 

memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan 

budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan 

umat manusia; 

b. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta yang dapat 

ditemukan pada pasal 1 angka 1 yang berbunyi, hak cipta adalah hak 

eksklusif bagi pencipta atau penerima hak cipta untuk mengumumkan 

atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan 

tidak mengurangi pembatasan-pembatasan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Pasal tersebut di perkuat dengan pasal 2  ayat (1) Undang-Undang Hak 

Cipta yang berbunyi, “hak cipta merupakan hak eksklusif bagi 

pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau 

memperbanyak ciptaanya, yang timbul secara otomatis setelah suatu 

ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku”; 

c. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak 

Cipta yang berbunyi, “Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut 
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Pemegang Hak Cipta supaya nama Pencipta tetap dicantumkan dalam 

Ciptaannya, dan pada pasal 24 ayat (2) yang berbunyi, “suatu ciptaan 

tidak boleh diubah walaupun hak ciptanya telah diserahkan kepada 

pihak lain, kecuali dengan persetujuan pencipta atau dengan 

persetujuan ahli warisnya dalam hal pencipta telah meninggal dunia. 

Berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 C ayat 1 maka 

pencipta memiliki hak konstitusional terhadap pemanfaatan karya seni mereka. 

Pencipta sebagai orang yang membuat karya arsitektur dapat dikategorikan 

sebagai upaya pemenuhan kebutuhan hidupnya, karena ciptaan yang dibuat oleh 

arsitek (pencipta) salah satunya  untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. 

Kemudian selain itu manfaat dari ciptaan tersebut adalah untuk digunakan dalam 

mengembangkan diri dalam bidang arsitektur, seperti untuk menemukan ide lain 

dalam membuat karya cipta arsitektur. Bidang arsitektur merupakan profesi 

pekerjaan yang dapat digolongkan dengan seni, karenanya karya arsitektur 

mencerminkan pribadi dari pencipta dengan orang yang menggunakan karya 

tersebut. 

Dari pasal 28 C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, tercermin bahwa 

selain pencipta berhak atas ciptaannya maka pemerintah dalam hal ini 

bertanggung jawab atas pemenuhan hak-hak tersebut. Peran pemerintah menjadi 

salah satu faktor pendorong penggunaan kepemilikkan hak cipta karya arsitektur 

di Indonesia dapat berhasil. Berdasarkan hasil dari kuisioner dan wawancara 

terhadap arsitek-arsitek, maka pelanggaran terhadap hak-hak arsitek berkaitan 

dengan hak kekayaan intelektual termasuk tanggung jawab dari pemerintah. 
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Adapun  hasil dari kuisioner yang disebarkan kepada para arsitek-arsitek di Kota 

Malang  15 arsitek mengatakan pemerintah (Dinas Pekerjaan Umum) pernah 

melakukan bimbingan mengenai hak kekayaan intelektual namun hanya sekali 

sewaktu penataran pada tingkat strata 1 (satu) IAI cabang Kota Malang. Dengan 

demikian, peran pemeriantah dalam pemenuhan hak konstitusional telah terwujud 

namun belum cukup untuk menanggulangi pelanggaran hak kekayaan intelektual 

dengan adanya pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum. 

Lebih lanjut berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 

tahun 2002 Tentang Hak Cipta, kata  “hak eksklusif” menjadi kata kunci dalam 

kepemilikkan hak terhadap suatu karya, yang artinya hanya pencipta yang berhak 

untuk menggunakan hak memperbanyak, mengumumkan, atau dia berhak 

memberikan hak tersebut kepada orang lain. Selain dari pada itu, pasal 2  ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang  Hak Cipta yang memperkuat 

perlindungan karya arsitektur dalam pasal 12 ayat (1) huruf g Undang-Undang 

Nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Adapun kata yang memperkuat 

perlindungan hak cipta karya arsitektur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta adalah kata “otomatis”, yang dalam hal 

ini karya cipta arsitektur dapat dilindungi secara otomatis namun setelah ciptaan 

dilahirkan. 

Pencipta dalam hal ini adalah arsitek menurut pasal tersebut secara 

otomatis mendapatkan perlindungan terhadap karya arsitektur milik arsitek-arsitek 

(pencipta) di Kota Malang setelah karya tersebut diciptakan. Perlindungan 

tersebut tidak serta merta secara otomatis setelah diciptakannya karya tersebut, 
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melainkan dalam hal ini harus melihat pengakuan terhadap pencipta dalam 

undang-undang hak cipta. Pencipta yang mendapatkan perlindungan hak tersebut 

dalam hal ini menurut Undang-Undang Hak Cipta dapat dilihat dari pasal 5 ayat 

(1), yaitu orang yang mendaftarkan karya ciptaannya pada Direktorat jendral HKI, 

atau orang yang namanya dicantumkan dalam ciptaan atau diumumkan sebagai 

pencipta pada suatu ciptaan. Dalam hal ini narasumber (arsitek) 

mengumumkannya terhadap pihak klien, sehingga ia dapat dianggap sebagai 

pencipta. 

Setelah melihat bahwa narasumber mamenuhi kriteria sebagai pencipta, 

maka dalam hal ini menurut hasil jawaban atas kuisioner terdapat pelanggaran hak 

ekonomi akibat dari tindakan klien perorangan pada tabel 4.3 nomor 2  dengan 

jumlah 11 orang arsitek. Selain itu pelanggaran lain dapat dilihat dari tabel 4.3 

nomor 3 dengan jumlah 3 orang arsitek yang pernah mengalami pelanggaran hak 

ekonomi akibat dari tindakan dari perusahaan swasta. Dengan demikian 

perlindungan hak cipta karya arsitektur pada pasal 1 angka 1 dan pasal 2 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta belum terlaksana 

dengan baik. 

 Mengenai pemenuhan hak ekonomi milik arsitek (narasumber) dalam hal 

ini perlu untuk dihubungkan dengan kontrak kerja antara arsitek dengan pihak 

pemerintah daerah. Berdasarkan contoh kontrak antara pihak arsitek dengan klien 

pemerintah daerah yang terdapat dalam lampiran 5, maka dapat dilihat bahwa dari 

keseluruhan pasal-pasal yang tercantum dalam kontrak tersebut tidak ada 

kesepakatan mengenai kepemilikkan hak ekonomi (hak untuk mempublikasikan 
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rancangan maupun kesepakatan memperbanyak rancangan) yang dibuat arsitek 

(narasumber). Dengan demikian, apabila tidak disepakati mengenai kepemilikkan 

hak ekonomi maka yang berhak atas hak ekonomi tersebut adalah pemegang hak 

cipta yaitu pemerintah daerah. 

 Dasar hukum yang berkaitan dengan kondisi diatas, mengenai 

kepemilikkan dari karya cipta arsitektur berpedoman pada pasal 8 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta yang. Dalam pasal 8 

ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta apabila tidak 

diperjanjikan mengenai pihak yang menjadi pemegang hak cipta karya arsitektur, 

maka pemerintah daerah sebagai pihak yang memesanan karya cipta arsitektur 

dianggap sebagai pemegang hak cipta sehingga ia dapat menggunakan hak 

ekonomi secara otomatis. 

 Pada kontrak kerja lainnya antara arsitek dengan pihak klien perusahaan 

swasta dapat dilihat pada kontrak dalam lampiran 4, berkaitan dengan  

kepemilikkan hak ekonomi telah diatur oleh kedua belah pihak. Kedua belah 

pihak telah membuat kesepakatan mengenai hak ekonomi pada pasal 13. Isi dari 

pasal tersebut adalah apabila terjadi pemutusan kontrak kerja, maka hak cipta 

berada ditangan arsitek. Dengan demikian, hak ekonomi akan tetap pada arsitek 

apabila terjadi pemutusan kontrak kerja dan pihak klien tidak dapat menggunakan 

hak ekonomi tersebut.  

Kepemilikkan dalam hak cipta mengatur pula ciptaan karya arsitektur 

yang ditawarkan kepada orang lain oleh arsitek. Selama penelitian berlangsung 

para arsitek juga  pernah melakukan kegiatan penjualan karya dengan 
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menawarkan dalam tender kepada perusahaan swasta. Adanya penawarkan 

tersebut menurut pasal 26 ayat 1, 2, 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 

tentang Hak Cipta pihak dari pembeli tidak dapat menjual, mempertunjukkan, 

atau menyebarkan, maupun merubah hasil ciptaan tersebut kecuali disetujui oleh 

pencipta. Sehingga hak ekonomi tetap berada pada pencipta, dan pembeli karya 

arsitektur hanya berhak membeli karya tersebut tanpa melakukan tindakan yang 

dapat mengalihkan hak ekonomi pencipta terhadap dirinya atau keorang lain. 

Kemudian berkaitan dengan implementasi pasal 12 ayat (1) huruf g 

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta terhadap perlindungan 

hak cipta karya arsitektur yang selanjutnya adalah mengenai hak moral yang 

dimiliki pencipta terhadap karya ciptaannya. Melihat tabel bernomor 4.3  pada 

nomor 4 dapat diketahui bahwa orang yang merubah karya ciptaan arsitektur 

milik pencipta tanpa izin merupakan pelanggaran terhadap hak moral. 

Berdasarkan data dari hasil kuisioner, jumlah narasumber (arsitek) di Kota 

Malang yang pernah mengalami kejadian pelanggaran terhadap hak moral 

terhadap karya yang telah dibuat, kemudian dirubah oleh pihak klien perorangan 

tanpa izin arsitek adalah 13 (tiga belas orang) orang. Adapun sebanyak 2 (dua) 

orang dari narasumber tidak pernah mengalami kejadian pelanggaran terhadap 

hak moralnya. 

Pelanggaran hak moral lainnya terjadi akibat dari tindakan klien 

perusahaan swasta kepada arsitek selaku pencipta. Adapun data mengenai 

tindakan pelanggaran hak moral oleh pihak klien swasta dapat dilihat dalam tabel 

4.3 nomor 5, sehingga menurut data dalam tabel tersebut jumlah arsitek yang 



75 

  

 

 

pernah mengalami kejadian pelanggaran hak moral adalah 3 (tiga) orang. 

Pelanggaran hak moral oleh pihak perusahaan swasta tersebut berdasarkan 

pertanyaan yang diajukan kepada arsitek, hal tersebut terjadi pada kesepakatan 

yang dicantumkan kontrak yang dibuat tertulis. Dalam hal ini menurut pengakuan 

arsitek (narasumber) di Kota Malang, pelanggaran tersebut terjadi karena mereka 

tidak ikut mengawasi kegiatan pembangunan. 

Pelanggaran hak moral tersebut dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta 

termasuk dalam kategori pelanggaran pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 

19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Bunyi dari pasal 24 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta adalah sebagai berikut, “ suatu ciptaan 

tidak boleh diubah walaupun hak ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, 

kecuali dengan persetujuan pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya 

apabila pencipta telah meninggal dunia.” Penjelasan dalam pasal tersebut 

digunakan untuk mencegah untuk perubahan distorsi, mutilasi, atau  perubahan  

lainnya meliputi pemotongan, pemutarbalikan, maupun perusakan. 

 Dalam pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 Tentang 

Hak Cipta tersebut yang menjadi kata kunci adalah kata, “suatu ciptaan tidak 

boleh diubah”. Berdasarkan kata tersebut menunjukkan bahwa tidak 

diperbolehkan adanya perubahan atas hak cipta karya arsitektur walaupun hak 

ekonomi atas ciptaan tersebut telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan 

persetujuan pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal pencipta 

telah meninggal dunia. Perubahan tersebut tidak berlaku terhadap perubahan 

bangunan yang dilakukan klien atas bagian umum, seperti jendela ataupun 
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perubahan yang tidak bersifat merugikan arsitek. Apabila melihat pelanggaran 

yang terjadi berdasarkan informasi pada tabel 4.3 nomor 4  dan 5, maka pihak 

klien perorangan maupun klien perusahaan telah melanggar pasal 24 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta. 

Berkaitan dengan hak moral yang dimiliki oleh pencipta, maka analisis 

berikutnya adalah melihat implementasi hak moral dalam kontrak  yang terdapat 

pada lampiran 4. Pada lampiran tersebut terdapat contoh kontrak kerjasama dari 

salah satu arsitek (narasumber) yang melakukan kesepakatan perancangan 

bangunan kantor dengan salah satu klien perusahaan swasta. Perancangan 

bangunan kantor dalam hal ini adalah mulai dari pra-desain hingga bestek. Data-

data mengenai keterangan identitas dari para pihak tidak dicantumkan dalam 

kontrak pada lampiran 4  ini karena permintaan dari narasumber.  

Berdasarkan hasil analisis terhadap isi dari kontrak  pada lampiran 4, 

didapatkan informasi telah ada upaya dari kedua belah pihak untuk membentuk 

kesepakatan perlindungan karya cipta arsitektur dari pemenuhan hak moral. Bukti 

adanya pemenuhan hak moral adalah sebagai berikut : 

a. Terdapat pedoman penggunaan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 

tentang Jasa Konstruksi yang isi dari salah satu pasal undang-undang 

tersebut adalah untuk mengharuskan adanya pengaturan hak kekayaan 

intelektual manusia. Hal ini termuat dalam pasal 2 angka 5 yang 

terdapat pada isi kontrak dalam lampiran 4. 

b. Pada kontrak tersebut apabila klien ingin terjadi perubahan terhadap 

rancangan yang dibuat oleh arsitek, maka pihak klien harus 
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memberitahukan terhadap pihak arsitek. Hal ini terdapat dalam pasal 

10 yang termuat pada isi kontrak dalam lampiran 4. 

Berdasarkan penjabaran bagian b, maka dengan demikian hal tersebut merupakan 

bentuk dari pengakuan hak moral terhadap narasumber (arsitek). Sedangkan 

contoh kontrak yang kedua pada lampiran 5 tidak ditemukan pasal-pasal 

mengenai ketentuan pengaturan perubahan terhadap rancangan, sehingga pada 

kontrak yang kedua tidak terdapat pengaturan mengenai hak moral yang dimiliki 

arsitek (pencipta).  

 Dampak dari kontrak pertama pada lampiran 4 antara pihak arsitek dengan 

klien perusahaan swasta adalah dengan mengatur mengenai hak moral dan hak 

ekonomi pada pemesanan karya arsitektur, maka hak-hak arsitek sebagai pencipta 

lebih terjamin. Analisis lebih lanjut mengenai kontrak pada lampiran 4 dan 5 

mengenai perlindungan hak cipta karya arsitektur adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 4.4 

Kekurangan dan kelebihan dalam isi kontrak mengenai pemesanan karya 

arsitektur 

  

No Jenis Kontrak Kekurangan Kelebihan  

1 Kontrak perancangan 

gedung kantin & kantor 

antara arsitek dengan 

pihak klien perusahaan 

swasta pada lampiran 4 

Tidak mencantumkan 

Undang-Undang 

Nomor 19 tentang Hak 

Cipta sebagai salah satu 

dasar peraturan yang 

digunakan dalam 

membuat kontrak 

Mencantumkan 

pengaturan 

mengenai hak 

ekonomi maupun 

hak moral, sehingga 

hak-hak pencipta 

lebih terjamin.  
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2 Kontrak perencanaan 

renovasi bangunan 

antara arsitek dengan 

pihak klien pemerintah 

daerah pada lampiran 5 

Tidak mencantumkan 

Undang-Undang 

Nomor 19 tentang Hak 

Cipta sebagai salah satu 

dasar peraturan yang 

digunakan dalam 

membuat kontrak 

Kelebihan dari 

kontrak ini adalah 

lebih mudah dibuat 

karena tidak perlu 

mengatur mengenai 

kepemilikkan hak 

cipta   

Tidak mencantumkan 

pengaturan mengenai 

hak ekonomi dan hak 

moral kurang terjamin, 

karena dalam hal ini 

memungkinkan pihak 

klien dapat merubah 

desain yang telah 

dibuat  

(Sumber : Data Sekunder, diolah, 2014) 

 Lebih lanjut berkaitan dengan pengakuan hak moral terhadap narasumber 

(arsitek), selain mengetahui dari tingkat banyaknya perubahan tanpa izin karya 

cipta arsitektur milik narasumber (arsitek) maka tolak ukur selanjutnya adalah 

seberapa besar pengakuan terhadap pencantuman nama terhadap karya cipta 

arsitektur. Dalam hal ini dari hasil wawancara, pencantuan nama pencipta dalam 

pembuatan karya arsitektur terdiri dari dua kategori: 

i. Apabila narasumber (arsitek) bekerja sama dengan arsitek lain dalam 

membuat karya arsitektur maka seharsunya nama pencipta yang 

dicantumkan dalam ciptaan tersebut bisa kesemua pencipta. Dalam hal 

ini berkaitan dengan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang isi dari pasal tersebut mengakui 

bahwa pencipta tidak hanya satu orang saja, melainkan beberapa orang 

dapat dikatakan pencipta dengan syarat mereka memberikan ide untuk 

pembuatan karya arsitektur. 
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ii.  Hanya nama pemimpin arsitek (team leader), hal ini terjadi karena 

pemimpin arsitek yang memimpin dalam pembuatan karya cipta 

arsitektur. Apabila yang dicantum hanya pemimpin arsitek (team 

leader), maka arsitek lain yang tidak dicantum namanya adalah arsitek 

yang bekerja sebagai karyawan perusaahaan milik pemimpin arsitek 

(team leader) tersebut dan tugasnya melaksanakan perintah dari 

pemimpin arsitek (team leader). Pencantuman nama pencipta pada 

kategori ini telah sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 19 

tahun 2002 Tentang Hak Cipta,  yaitu orang yang bekerja sebagai 

karyawan tidak berhak dianggap sebagai pencipta karena ia bertugas 

hanya menjalankan ide dan perintah dari pemimpin arsitek (team 

leader). 

Menurut Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 Tentang 

Hak Cipta, Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut Pemegang Hak Cipta 

supaya nama Pencipta tetap dicantumkan dalam Ciptaannya. Pada pasal tersebut  

nama pencipta harus dicantumkan dalam suatu ciptaan (dalam hal ini karya 

arsitektur). Oleh karena itu, pencantuman nama pada ciptaan sebelumnya juga 

harus diketahui siapa yang dikategorikan sebagai pencipta. Dalam perlindungan 

karya arsitektur di Kota Malang terdapat sejumlah pekerjaan yang dilakukan oleh 

arsitek dengan arsitek lain pada kondisi yang berbeda-beda.  

Lebih lanjut mengenai kondisi yang berbeda-beda tersebut berdasarkan 

informasi yang didapat dari arsitek (narasumber) di Kota Malang berkaitan 

dengan hak moral, pencantuman nama didasarkan dua ketegori. Pada kategori 
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pertama dalam paragraf sebelumnya mengenai status pencipta yang disebabkan 

adanya beberapa arsitek yang menyumbangkan idenya dalam karya arsitektur, 

maka kesemua nama arsitek berhak dicantumkan pada karya tersebut. Sedangkan 

pada kategori kedua nama arsitek yang dicantumkan adalah nama pemimpin 

arsitek (team leader). Dengan demikian, implementasi dari hak moral berkaitan 

pencantuman nama pencipta dalam suatu karya arsitektur telah sesuai dengan  

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta. 

B.2.2. Kewajiban-Kewajiban Dalam Perlindungan Karya Arsitektur 

Berkaitan dengan implementasi pasal 12 ayat (1) huruf g Undang-Undang 

Nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta terhadap perlindungan karya cipta 

arsitektur terdapat pula mengenai kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh 

pencipta untuk melindungi karya ciptanya. Adapun kewajiban-kewajiban tersebut 

adalah dilihat dari informasi dari arsitek (narasumber) selama bekerja dalam 

profesi arsitek hingga saat ini. Kewajiban-kewajiban arsitek sebagai pencipta pada 

dasarnya diperuntukkan untuk melindungi hak-hak pencipta. Adapun kewajiban 

pertama dalam membuat karya cipta arsitektur adalah penerapan keaslian dalam 

hak cipta. Salah satu prinsip hak cipta yang dilindungi adalah perwujudan ide 

bukan ide itu sendiri. Perwujudan ide tersebut merupakan sesuatu yang dapat 

dibaca, didengar, maupun dilihat yang dalam istilah asing disebut fixation.
103

 

Kemudian narasumber (arsitek) wajib memenuhi sifat dari karya yang dilindungi 

yaitu mengenai sifat orisinal atas suatu karya.
104
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104
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Berdasarkan hasil jawaban kuisioner arsitek (narasumber) mengenai 

jumlah karya yang telah mereka buat, kesemua narasumber dapat dikatakan 

merupakan pencipta yang sering membuat karya dengan jumlah minimal sampai 

saat ini sudah 30 karya. Kemudian dari jawaban tersebut didapatkan informasi 

bahwa mereka membuat karya tersebut ada yang mulai dari tahapan pra-desain, 

kemudian desain, dan hingga bestek, atau salah satu dari tahapan tersebut. Namun 

berdasarkan dari prinsip hak cipta mengenai fixation atau perlindungan karya 

yang sudah jadi, maka tahapan karya arsitektur yang dikatakan sudah jadi dan 

dapat dilindungi apabila sudah pada tahapan desain atau bestek. Alasannya pada 

tahapan tersebut menurut para arsitek telah menjadi karya yang sudah jadi dan 

dapat diterapkan dalam pembangunan.   

Berkaitan dengan ciptaan yang dapat dilindungi hak cipta, narasumber 

(arsitek) selain harus membuat karya yang sudah fixation narasumber memiliki 

kewajiban lainnya untuk membuat karya yang bersifat orisinal atau asli. Dalam 

hal ini saat  narasumber (pencipta) diwawancarai mengenai karya yang telah 

mereka buat sampai saat ini, kesemuanya menjawab karya yang telah dibuat 

merupakan karya asli buatan mereka sendiri (indenpendently created) dan karya 

tersebut merupakan hasil dari mempekerjakan tangan serta pikiran mereka. Para 

Arsitek membuat sesuai dengan aliran arsitektur yang mereka pilih, contoh aliran 

yang terdapat dalam salah satu narasumber (arsitek)  adalah aliran modern 

tradisional yang digunakan oleh bapak Imam Santoso salah satu arsitek IAI 

cabang Kota Malang. 
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Adapun contoh dari karya bersifat orisinal yang dibuat oleh arsitek 

(narasumber) di Kota Malang dapat dilihat dari contoh gambar pada lampiran 6. 

Pada contoh gambar tersebut terdapat desain milik bapak Haris Wibisono,S.T. 

mengenai desain gambar sekolah. Desain tersebut telah dibuat berdasarkan 

pemesanan dari pihak perorangan, namun karya tersebut berdasarkan keterangan 

arsitek (narasumber) hak ciptanya tetap berada di pencipta. Bentuk dari 

orisinalitas gambar desain tersebut adalah menurut keterangan dari arsitek 

(narasumber) bapak Haris Wibisono, desain tersebut dibuat berdasarkan ide dari 

beliau dan tidak mencontoh pada desain milik orang lain. Selain itu, pembuatan 

desain tersebut tidak mengalami suatu sengketa dengan pihak lain sehingga dapat 

dikatakan sampai saat ini gambar desain tersebut belum ada pihak lain yang 

mengklaim kepemilikkan hak cipta atas karya tersebut. 

Sedangkan kewajiban lain adalah kewajiban menurut pasal 22 ayat (3) 

Undang-Undang 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang mengharuskan 

kontrak kerja konstruksi untuk perencanaan harus memuat ketentuan mengenai 

hak kekayaan intelektual. Kontrak kerja tersebut berdasarkan pesanan yang 

diminta klien baik dari perorangan, perusahaan swata, maupun pemerintah. 

Implementasi pasal tersebut bertujuan untuk melindungi pemegang hak cipta 

maka dari itu dalam hal ini dikaitkan dengan contoh kontrak pertama pada lampira 

4 dan contoh kontrak kedua lampiran 5.  

Lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak 

Cipta terdapat pasal-pasal yang mengatur kepemilikkan berdasarkan pesanan yaitu 

jika pesanan tersebut berdasarkan dari pihak pemerintah maka pedoman yng 



83 

  

 

 

digunakan adalah pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 

2002 Tentang Hak Cipta. Kedua pasal tersebut intinya pemegang hak cipta atas 

karya arsitektur setelah jadi adalah pemerintah dengan tidak mengurangi hak 

pencipta seperti hak moralnya. Dalam hal ini pemegang cipta diperkenankan 

pihak arsitek, namun hal tersebut harus diperjanjikan terlebih dahulu. 

Jika melihat contoh kontrak kedua pada lampiran 5 maka dapat diketahui 

kontrak tersebut merupakan kontrak mengenai perencanaan pembangunan dengan 

salah satu pihak pemerintah daerah di Jawa Timur. Pada lampiran 5 terdapat 

kontrak yang menunjukkan kerjasama dengan pihak klien pemerintah daerah, 

akan tetapi identitas mengenai mereka telah dihilangkan karena permintaan dari 

narasumber. Kontrak tersebut berisi pasal-pasal yang mengatur perencanaan 

pembangunan renovasi bengkel menjahit milik kantor pelatihan kerja pemerintah 

daerah. Pada proses perencanaan pembangunan kantor pelatihan kerja pemerintah 

daerah, pemerintah memesan bestek kepada salah satu arsitek (narasumber) di 

Kota Malang 

Lebih lanjut mengenai kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak arsitek 

dan klien dalam kontrak tersebut menurut pasal 22 ayat (3) Undang-Undang 18 

Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi adalah mengenai pengaturan mengenai hak 

kekayaan intelektual. Dalam kontrak kedua pada lampiran 5 terdapat kesepakatan 

mengenai pembuatan karya cipta arsitektur yang tercantum dalam pasal 2 yang 

berbunyi: 

PIHAK KEDUA harus melaksanakan pekerjaan jasa konsultasi pekerjaan 

perencanaan pembangunan renovasi bengkel menjahit 2 lantai di------------

-------. Tahapan Konsultasi antara lain : 

a.  Tahapan Konsep Rancangan 



84 

  

 

 

b. Tahap Pra Rencana 

c. Tahap Pengembangan 

d. Tahap Rencana Gambar, Detail, dan penyusunan RKS dan RAB 

e. Tahap pelelangan 

 

Pihak kedua dalam kontrak pada lampiran 5 adalah pihak arsitek (narasumber) 

sedangkan pihak pertama adalah pihak pemerintah daerah. Pada pasal selanjtunya 

dalam kontrak tersebut tidak diatur mengenai pihak mana yang menjadi pemegang 

hak cipta, sehingga untuk kewajiban pencantuman pengaturan hak kekayaan 

intelektual yang diharuskan oleh pasal 22 ayat (3) Undang-Undang 18 Tahun 

1999 tentang Jasa Konstruksi tidak dilaksanakan oleh narasumber (arsitek) dan 

pihak klien pemerintah.  

 Karena pasal 22 ayat (3) Undang-Undang 18 Tahun 1999 tentang Jasa 

Konstruksi mengharuskan adanya pengaturan mengenai hak kekayaan intelektual 

maka dalam perlindungan karya arsitektur menjadi kendala bagi pencipta jika 

sewaktu-waktu pihak pemerintah daerah menggunakan, memperbanyak, atau 

mengumumkan ke pihak lain maka arsitek tidak dapat mengklaim. Alasannya 

adalah berpedoman pada pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa 

jika karya cipta didasarkan pada pesanan pemerintah maka pemegang hak cipta 

tersebut adalah pihak pemerintah, kecuali diperjanjikan lain maka pihak arsitek 

dapat sebagai pemegang hak cipta. Dengan demikian dalam hal ini pencipta tidak 

memiliki kekuatan hukum untuk mengklaim kepemilikkan hak cipta atas desain 

atau bestek yang telah dibuat.  

 Sedangkan pada kontrak dalam lampiran 4 merupakan kerjasama 

perancangan bangunan antara pihak arsitek (narasumber) dengan pihak klien 

perusahaan swasta. Dalam kontrak tersebut terdapat sejumlah pasal-pasal yang 
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berkaitan dengan pemesanan karya cipta arsitektur. Berdasarkan pasal tersebut 

telah diatur mengenai pemegang hak kekayan intelektual yang termuat dalam 

pasal 13 angka 2 yang berbunyi, “Jika terjadi pemutusan perjanjian, maka hasil 

kerja PIHAK KEDUA menjadi hak cipta PIHAK KEDUA dan PIHAK 

PERTAMA tidak berhak menggunakan hasil pekerjaan perancangan PIHAK 

KEDUA.” Pihak pertama dalam hal ini adalah pihak klien perusahaan swasta, 

sedangkan pihak kedua adalah narasumber (arsitek). Berdasarkan pasal ini, 

kontrak tersebut jelas memiliki pengaturan mengenai pemegang hak cipta dalam 

hal pemutusan kerja.  

 Selain itu dalam kontrak pada lampiran 4 terdapat pengaturan mengenai 

perubahan karya cipta arsitektur yang harus dengan izin pencipta. Adapun 

pengaturan mengenai perubahan tersebut terdapat dalam pasal 10 pada kontrak 

dalam lampiran 4 yang berbunyi, “Jika PIHAK PERTAMA mengadakan 

perubahan-perubahan dalam bagian Pekerjaan Perancangan menurut Pasal 1, 

maka dalam saat itu pula PIHAK PERTAMA bersama-sama PIHAK KEDUA 

mengadakan penilaian terhadap bagian pekerjaan yang telah dilakukan oleh 

PIHAK KEDUA.” Berdasarkan adanya pengaturan mengenai hak kekayaan 

intelektual pada kontrak dalam lampiran 4, dapat dikatakan bahwa kontrak 

tersebut telah memenuhi kewajiban sesuai dengan pasal 22 ayat (3) Undang-

Undang 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.  

 Berdasarkan pemaparan diatas dapat diketahui terdapat fakta hukum 

bahwa kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh pihak arsitek (narasumber) 

sebagai pencipta adalah sebagai berikut ini : 
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1. Bahwa kewajiban arsitek (narasumber) membuat karya arsitektur yang 

orisinal telah dilakukan oleh narasumber (arsitek). 

2. Bahwa pada kontrak dalam lampiran 5 mengenai kerjasama antara 

narasumber (arsitek) dengan pihak pemerintah daerah tidak mengandung 

pengaturan hak-hak dan kewajiban-kewajiban berkaitan pengaturan hak 

kekayaan intelektual manusia. 

3. Bahwa pada kontrak dalam lampiran 4 mengenai kerjasama antara 

narasumber (arsitek) dengan pihak klien perusahaan swasta telah 

mengandung pengaturan hak-hak dan kewajiban-kewajiban berkaitan 

pengaturan hak kekayaan intelektual manusia. 

 Dengan demikian apabila melihat dari pembahasan mengenai 

implementasi pasal 12 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 

Tentang Hak Cipta diatas, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi pasal 

tersebut dipengaruhi tiga hal. Pertama, adalah mengenai pengetahuan hukum 

arsitek sebagai pencipta serta peranan pemerintah untuk memberikan informasi 

kepada arsiktek, dan pengetahuan hukum klien sebagai pihak yang memesan 

karya cipta arsitektur. Kedua, adalah mengenai imlementasi hak-hak arsitek 

sebagai pencipta dalam perlindungan karya arsitektur. Dan yang ketiga, adalah 

mengenai kewajiban-kewajiban arsitek dan klien yang bekerjasama dalam 

pemesanan karya arsitektur.  

B.3. Peranan Struktur (Pemerintah) Dalam Perlindungan Karya 

Arsitektur di Kota Malang 
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 Peranan pemerintah berdasarkan penelitian dilapangan terdiri dari dua hal. 

Pertama adalah mengenai peranan pemerintah dalam hal memberikan 

pengetahuan kepada arsitek-arsitek yang tergabung dalam Ikatan Arsitek 

Indonesia (IAI) cabang Kota Malang. Kedua adalah peranan pemerintah dalam 

menerima pendaftaran untuk mendapatkan pengakuan status pencipta. Kedua 

peranan pemerintah tersebut dibagi dalam dua lembaga pemerintah yang berbeda. 

Dalam hal ini, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui 

bahwa pemerintah yang bertugas memberi pengetahuan kepada arsitek-arsitek 

yang tergabung dalam Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) cabang Kota Malang adalah 

pihak Dinas Pekerjaan Umum (DPU). Adapun pemerintah yang bertugas 

menerima pendaftaran adalah Direktorat Jendral HKI (DirJen HKI) dan untuk 

pendaftaran karya arsitektur di Kota Malang terlebih dahulu melalui Dinas 

PerIndustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG). 

 Peran kedua lembaga tersebut berbeda satu dengan yang lain dalam 

melindungi karya cipta arsitektur. Dinas Pekerjaan Umum (DPU) bertugas 

memberi materi mengenai hak cipta dalam diklat tingkat pertama, sehingga semua 

arsitek yang terdaftar dalam IAI cabang Kota Malang pasti telah menerima materi 

mengenai hak cipta pada diklat tersebut. Mengenai hal ini peran pemerintah untuk 

memberi pemahaman mengenai hak cipta hanya dilakukan sekali, dan dampak 

dari pemberian materi mengenai hak cipta yang hanya sekali adalah masih adanya 

arsitek yang tidak mengetahui adanya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 

Tentang Hak Cipta dan terdapat arsitek yang belum memahami mengenai hak 
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cipta. Oleh karena itu dalam hal ini peran pemerintah kurang aktif dalam 

penegakkan perlindungan karya arsitektur. 

 Adapun peran dari DirJen HKI dalah meneria pendaftaran atas suatu 

ciptaan. Untuk di Kota Malang pendaftaran adalah melalui DISPERINDAG. 

Keuntungan dari pendaftaran melalui DISPERINDAG adalah pihak arsitek diakui 

sebagai pencipta, dan dapat digunakan sebagai alat bukti apabila digugat oleh 

pihak lain.  

B.4. Sarana dan Prasarana Dalam Perlindungan Karya Arsitektur di 

Kota Malang 

 Sarana dan prasarana dalam perlindungan Karya Arsitektur di Kota 

Malang adalah dengan adanya kantor yang menerima pendaftaran karya 

arsitektur, kemudian adanya informasi mengenai perlindungan karya arsitektur di 

Kota Malang melalui media internet. Penggunaan kedua sarana tersebut dapat 

dikatakan tidak digunakan secara maksimal oleh arsitek dan/atau klien. Bukti 

dengan dikatakan tidak digunakan secara maksimal adalah banyaknya terjadi 

pelanggaran atas hak-hak dalam perlindungan karya arsitektur. Informasi 

mengenai kantor DISPERINDAG Kota Malang dan mengenai hak cipta dapat 

dilihat dalam situs resmi DISPERINDAG yaitu :  

1. http://perindag.malangkota.go.id/profile.php  

2. Dan alamat mengenai materi hak cipta karya arsitektur melalui 

media internet adalah dalam alamat situs 

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4c0c5f4616b82/hak-

cipta-arsitektur. 
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Kemudahan informasi tersebut seharusnya dapat digunakan oleh arsitek maupun 

klien untuk melindungi karya cipta arsitektur, namun dalam hal ini masih ada 

arsitek yang tidak mengetahui mengenai perlindungan hak cipta arsitektur dan 

klien juga tidak mengetahui mengenai perlindungan karya arsitektur. 

C. Upaya-upaya yang dilakukan dan kendala-kendala yang dihadapi dalam 

implementasi pasal 12 ayat (1) huruf  g Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2002 tentang  Hak Cipta terhadap perlindungan karya arsitektur 

di Kota Malang 

Upaya-upaya yang dilakukan dalam perlindungan karya arsitektur terdiri 

dua upaya. Upaya pertama adalah upaya pencegahan terhadap pelanggaran hak 

kekayaan intelektual dalam perlindungan karya arsitektur, sedangkan upaya kedua 

adalah upaya penanganan yang dapat dilakukan setelah terjadi pelanggaran 

terhadap hak kekayaan intelektual dalam perlindungan karya arsitektur. Kedua 

upaya tersebut merupakan upaya yang penting dilakukan dalam perlindungan 

karya arsitektur oleh pihak pencipta, klien, maupun pemerintah. 

Upaya yang perlu dilakukan dalam perlindungan hak cipta karya arsitektur 

pertama kali adalah upaya pencegahan terhadap pelanggaran hak kekayaan 

intelektual dalam perlindungan karya arsitektur. Upaya tersebut dapat dilakukan 

dengan cara pertama-tama pihak arsitek dan klien memiliki pengetahuan hukum 

yang baik  mengenai hak cipta. Mengenai langkah pencegahan yang pertama kali 

ini adalah dengan dilakukan oleh arsitek-arsitek di Kota Malang sebagai pencipta, 

sehingga arsitek-arsitek di Kota Malang dapat melakukan pencegahan terhadap 

pelanggaran hak kekayaan intelektual manusia.  
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Berdasarkan hasil jawaban kuisioner pada tabel 4.1 terdapat 5 (lima) orang 

arsitek yang tidak mengetahui adanya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 

Tentang Hak Cipta. Informasi dari arsitek tersebut menunjukkan bahwa upaya 

pencegahan terhadap implementasi pasal 12 ayat (1) huruf g Undang-Undang 

Nomor  19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, belum dilakukan oleh beberapa arsitek 

sebagai pencipta yang berada di Kota Malang. Arsitek yang tidak memiliki 

pengetahuan  mengenai adanya Undang-undang hak cipta juga tidak mengetahui 

bahwa karya cipta arsitektur terdapat hak kekayaan intelektual. Adapun 10 

(sepuluh) arsitek sudah melakukan upaya pencegahan pelanggaran hak cipta. 

 Upaya pencegahan berikutnya dalam perlindungan hak cipta karya 

arsitektur dalam hal ini dipengaruhi oleh peranan klien. Adapun berdasarkan 

wawancara terhadap klien yang pernah memesan karya arsitekur  dalam pada 

tabel 4.2, terdapat keterangan bahwa dari 2 (dua) klien, kesemuanya tidak 

mengetahui bahwa karya arsitektur dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 19 

tahun 2002 Tentang Hak Cipta.  Pengetahuan klien mengenai karya cipta 

arsitektur hanya sebatas bahwa mereka memesan desain atau bestek dan 

kewajiban mereka hanya membayar atas jasa pembuatan desain tersebut.  

Pengetahuan yang kurang dari pencipta maupun dari klien yang pernah 

memesan karya cipta arsitektur kepada arsitek, berdampak pada implementasi 

pasal 12 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak 

Cipta. Akibat dari ketidak tahuan dari arsitek maupun dari klien terhadap upaya 

pencegahan terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual dalam perlindungan 

karya arsitektur, membuat terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak arsitek 
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sebagai pencipta. Pelanggaran tersebut seharusnya dapat dicegah dengan 

menggunakan pedoman dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 Tentang 

Hak Cipta, sehingga dalam perjanjian antara pihak klien dengan arsitek dapat 

diperjanjikan mengenai pengaturan hak-hak dalam karya arsitektur. 

Kerugian akibat dari ketidak tahuan  dari pihak klien maupun dari pihak 

arsitek (pencipta) dalam hal ini menyebabkan sejumlah persetujuan yang 

merugikan salah satu pihak. Contoh dari akibat tersebut terhadap arsitek yang 

tidak mengetahui adanya undang-undang mengenai hak cipta, menyebabkan 

mereka pernah mengalami kejadian perubahan dari hasil karya cipta arsitektur 

yang telah mereka buat. Kemudian terdapat pula kerugian yang pernah dialami 

arsitek tersebut yaitu berkaitan dengan karya yang telah dibuat digunakan kembali 

tanpa izin arsitek (pencipta), sehingga desain yang telah jadi digunakan pihak lain 

yang tidak berhak. 

Selain itu upaya pencegahan lainnya adalah dengan melakukan 

kesepakatan atau kontrak tertulis dan mencantumkan pasal-pasal yang berisi 

mengenai hak kekayaan intelektual. Langkah pencantuman pasal-pasal dalam 

kontrak yang berisi hak kekayaan intelektual manusia dapat menjadi salah satu 

faktor pendorong perlindungan hak cipta karya arsitektur. Salah satu contoh 

kontrak yang berisi perlindungan hak kekayaan intelektual manusia adalah dalam 

kontrak pada lampiran 4. Dalam kontrak tersebut hak-hak arsitek sebagai pencipta 

dan kewajiban-kewajiban klien sebagai orang yang memesan karya cipta tersebut 

terhadap hak kekayaan intelektual manusia telah terpenuhi. 
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Arsitek (pencipta) IAI cabang Kota Malang dalam melakukan pencegahan 

pelanggaran terhadap perlindungan karya cipta arsitektur telah melakukan 

tindakan berupa mempublikasikan dalam tender. Selain itu terkadang para arsitek 

mengikuti sayembara yang diadakan oleh organisasi IAI cabang Kota Malang. 

Oleh karena itu, dalam hal ini publikasi atas karya para arsitek yang telah dibuat 

menjadi salah satu pencegahan terhadap klaim pihak lain. 

Upaya pencegahan lainnya terhadap perlindungan hak kekayaan 

intelektual karya cipta arsitektur adalah pencegahan dari pihak pemerintah, yang 

dilakukan oleh dinas Pekerjaan Umum (PU). Berdasarkan keterangan dari para 

arsitek, pihak dinas Pekerjaan Umum pernah melakukan sosialisasi mengenai 

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta terhadap anggota 

Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) cabang Kota Malang. Pencegahan pelanggaran hak 

cipta karya aritektur dilakukan dengan memberi materi mengenai dasar-dasar hak 

kekayaan intelektual dalam hak cipta. 

Selain dari upaya-upaya pencegahan terhadap perlindungan karya 

arsitektur diatas, upaya lain yang dapat dilakukan adalah upaya setelah terjadi 

pelanggaran hak kekayaan intelektual manusia dalam perlindungan hak cipta 

karya arsitektur. Berdasarkan hasil jawaban kuisioner yang dijawab narasumber 

(arsitek) maka terdapat informasi mengenai upaya yang dilakukan oleh arsitek 

terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual atas hasil karya yang telah dibuat 

olehnya adalah sebagai berikut ini : 
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Tabel 4.5 

Upaya-upaya yang Dilakukan Oleh Narasumber (Arsitek) di Kota Malang 

No Jenis Upaya yang pernah dilakukan oleh narasumber 

terhadap pihak yang melanggar hak-hak pencipta karya 

arsitektur 

Jumlah 

1  Upaya Melaporkan kepada Polisi 0 orang 

2 Upaya Gugatan Perdata 0 orang 

3 Upaya Berdiskusi atau bernegoisasi dengan pihak yang 

melanggar hak kekayaan intelektual perlindungan 

1 orang 

4 Membiarkannya (tidak melakukan upaya apapun) 15 orang 

( Sumber : Data Primer, diolah,  12 Januari 2014) 

Berdasarkan data tabel 4.3 diketahui bahwa dari jumlah 15 orang 

narasumber (arsitek) di Kota Malang kesemuanya menjawab lebih membiarkan 

tindakan klien apabila terjadi pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual 

dalam hak cipta karya arsitektur. Namun dalam hal ini terdapat 1 orang yang 

menjawab tidak hanya membiarkan tindakan klien yang melanggar hak cipta 

karya arsitektur, melainkan melakukan upaya lainnya yaitu negoisasi. Lebih lanjut 

dalam tabel 4.3 diketahui bahwa pihak narasumber (arsitek) di Kota Malang lebih 

memilih tidak melakukan upaya hukum untuk melakukan tindakan pelanggaran 

hak kekayaan intelektual pada hak cipta karya arsitektur. 

Alasan tindakan pembiaran yang dilakukan oleh narasumber (arsitek) 

berdasarkan wawancara terhadap jawaban kuisioner yang mereka jawab adalah 

sebagai berikut ini: 

i. Hal tersebut sudah menjadi kebiasan di kalangan arsitek sehingga 

apabila terjadi tindakan pelanggaran hak cipta karya arsitektur oleh 
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klien, maka pihak narasumber (arsitek) di Kota Malang lebih 

mengutamakan tindakan pembiaran dari pada upaya lainnya. 

ii. Karena upaya penuntutan hukum terhadap  pelanggaran hak cipta 

arsitektur sangat sulit diterapkan kepada masyarakat, sebab klien 

terbiasa melakukan pelanggaran terhadap hak cipta. 

iii. Selain itu pihak arsitek kurang memiliki minat untuk melakukan 

langkah hukum ke pengadilan, langkah hukum ke pengadilan, atau 

melakukan langkah untuk meminta konsultasi terhadap pihak yang ahli 

dalam bidang hukum khususnya mengenai hak kekayaan intelektual. 

Hal ini dianggap oleh mereka bahwa upaya tersebut memakan waktu 

dan biaya, sehingga dianggap tidak efektif. 

Pada dasarnya apabila terjadi pelanggaran terhadap hak kekayaan 

intelektual pada hak cipta karya arsitektur maka upaya yang dapat dilakukan oleh 

pencipta adalah langkah-langkah berikut : 

1. Mekanisme melalui gugatan perdata, bahwa dalam Undang-Undang 

Nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta memberi pencipta langkah 

hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi pelanggaran terhadap hak 

cipta karya arsitektur. Mekanisme gugatan perdata  tersebut terdapat dalam 

pasal 56 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Isi 

dari pasal tersebut adalah pemegang hak cipta atau pencipta dapat 

mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak ciptaannya. 

Sedangkan mekanisme gugatan perdata lainnya terdapat dalam pasal 58 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentag Hak Cipta Pencipta atau 
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ahli waris suatu Ciptaan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas 

pelanggaran terhadap Pasal 24. Mekanisme gugatan perdata dapat 

dilakukan melalui Pengadilan Niaga. 

2. Mekanisme melalui tuntutan pidana, yaitu terdapat dalam pasal 72 ayat (1) 

dan (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Pasal 

72 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak 

Cipta merupakan pasal yang dapat dilakukan terhadap pihak yang 

melanggar hak ekonomi seperti memperbanyak atau mengumumkan karya 

cipta arsitektur tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.   

Pasal lain yang dapat dijadikan pedoman tuntutan pidana adalah dengan 

pasal 72 ayat (6) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak 

Cipta, yang dalam hal ini pasal tersebut digunakan jika terjadi pelanggaran 

hak moral.  

Apabila terjadi pelanggaran hak kekayaan intelektual hak cipta karya 

arsitektur, maka pihak pencipta dapat melaporkan pelanggaran tersebut 

kepada pihak kepolisian atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang 

berwenang melakukan penyidikan terhadap tindakan yang diduga 

melanggar pasal 72 ayat (1), (2), (6) Undang-Undang Nomor 19 tahun 

2002 Tentang Hak Cipta. 

3. Pilihan terakhir adalah dengan menggunakan pemanfaatan Penyelesaian 

sengketa non-litigasi atau Alternatif (Alternatif Dispute Resolution), 

seperti negoisasi, mediasi, dan arbitrasi.
105

 Apabila terjadi sengketa saat ini 

                                                           
105

 Rachmad Safa’at, Op.Cit, hlm 49. 
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telah dikenal upaya lain yang diluar dari langkah hukum melalui 

pengadilan, yaitu dengan cara tersebut. Penggunaan penyelesaian sengketa 

dengan negoisasi, mediasi, dan arbitrasi dapat membantu pihak arsitek 

untuk mendapatkan kembali haknya, misal dengan cara meminta kembali 

hak moralnya dan meminta ganti kerugian. 

Upaya-upaya yang seharusnya dapat dilakukan oleh narasumber (arsitek) di Kota 

Malang diatas, merupakan tindakan yang dapat dilakukan untuk mendapatkan 

kembali hak-hak yang telah berpindah kepada pihak lain yang tidak berhak.  

Selanjutnya mengenai kendala yang dihadapi dalam implementasi pasal 12 

ayat (1) huruf  g Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang  Hak Cipta 

terhadap perlindungan karya arsitektur di Kota Malang adalah sebagai berikut : 

a. Pengetahuan Hukum mengenai perlindungan karya cipta arsitektur 

yang kurang dimiliki sejumlah narasumber (arsitek) di Kota Malang. 

Berdasarkan hasil wawancara, jawaban atas kuisioner yang diberikan 

kepada narasumber (arsitek), maupun contoh kontrak yang diberikan 

kepada peneliti. Dalam hal ini berdasarkan informasi-informasi 

tersebut, terdapat fakta bahwa masih ada arsitek di Kota Malang yang 

tidak mengetahui mengenai Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 

Tentang Hak Cipta. Sehingga menimbulkan kerugian seperti yang 

telah dipaparkan pada bab sebelumnya. 

b. Kendala selanjutnya berkaitan dengan perlindungan hak cipta karya 

arsitektur adalah kebiasaan arsitek yang pernah melakukan hubungan 

kontraktual secara lisan. Pemesanan karya arsitektur oleh klien 
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terhadap arsitek secara lisan memberi dampak buruk bagi jaminan hak-

hak pencipta. Salah satu dampak yang buruk adalah dengan adanya 

pelanggaran hak ekonomi maupun hak moral yang telah dijabarkan 

dalam pembahasan sebelumnya. 

c. Kendala lainnya terhadap perlindungan karya arsitektur adalah 

berkaitan dengan pembuatan kontrak antara arsitektur dengan pihak 

klien dalam perjanjian pemesanan karya arsitektur. Kendala ini adalah 

para arsitek dengan klien tidak terbiasa mencantumkan mengenai hak-

hak dan kewajiban-kewajiban dalam perlindungan hak cipta karya 

arsitektur. 

d. Kendala dalam perlindungan karya arsitektur yang selanjutnya adalah 

mengenai kebiasaan dari klien yang memesan karya cipta arsitektur 

kepada narasumber (arsitek) di Kota Malang yang belum sepenuhnya 

menghargai pencipta. Klien yang selama ini memesan karya arsitektur 

kepada pihak narasumber (arsitek) terkadang melakukan tindakan 

perubahan sepihak terhadap karya cipta yang telah dibuat. Oleh karena 

itu kendala yang  ketiga ini merupakan kebiasaan klien yang hanya 

dapat diketahui oleh arsitek apabila arsitek mengawasi pembangunan 

gedung yang dibuat oleh pihak klien. 

Dengan demikian berdasarkan uraian mengenai segala upaya-upaya yang 

dilakukan oleh arsitek maupun pihak klien, dapat diketahui bahwa dalam 

perlindungan karya cipta arsitektur kedua belah pihak belum melakukan upaya 

secara maksimal dalam mencegah pelanggaran hak kekayaan intelektual. Selain 
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itu upaya penanggulangan terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual dalam 

perlindungan hak cipta karya arsitektur belum berjalan maksimal. Bukti dari 

belum adanya upaya penanggulangan yang maksimal terhadap pelanggaran hak 

kekayaan intelektual adalah para arsitek tidak menggunakan upaya hukum pidana, 

perdata, maupun non-litigasi dalam menanggulangi pelanggaran hak cipta 

tersebut. 

Sedangkan kendala yang dihadapi dalam perlindungan karya arsitektur 

terdiri dari kendala yang timbul dari pihak arsitek maupun pihak klien. Bentuk 

dari kendala yang dimaksud dalam hal ini terdiri dari pengetahuan hukum yang 

kurang dimiliki arsitek sebagai pencipta, kebiasaan melakukan hubungan 

kontraktual secara lisan dengan pihak klien yang merugikan pihak arsitek, 

pembuatan kontrak yang isinya tidak memuat mengenai perlindungan hak cipta 

karya arsitektur, dan yang terakhir adalah mengenai kebiasaan dari klien yang 

belum menghargai suatu karya sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual 

manusia.
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Dari uraian yang sudah dituliskan di Bab Pembahasan di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Implementasi pasal 12 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 19 

tahun 2002 Tentang Hak Cipta di Kota Malang tidak berjalan dengan 

baik karena dipengaruhi oleh tiga hal. Pertama, karena tidak semua 

arsitek (narasumber) mengetahui mengenai adanya Undang-Undang 

Nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Sedangkan klien 

(narasumber) yang pernah memesan karya arsitektur, tidak mengetahui 

bahwa karya arsitektur dilindungi oleh hak cipta. Kesimpulan lainnya 

adalah telah terjadi pelanggaran hak ekonomi maupun hak moral yang 

dilakukan klien perorangan dan klien perusahaan swasta terhadap 

arsitek di Kota Malang.  

2. Kesimpulan berikutnya mengenai upaya-upaya yang dilakukan dalam 

perlindungan karya cipta arsitektur di Kota Malang yang dilakukan 

oleh pihak arsitek, pihak klien, maupun pihak pemerintah. Upaya 

pencegahan pelanggaran hak kekayaan intelektual seperti pembuatan 

kontrak yang memuat pengaturan hak cipta terhadap pemesanan karya 

arsitektur tidak dilakukan pihak arsitek, sehingga dalam hal ini pihak 

arsitek susah dalam melakukan penuntutan terhadap pelanggaran 
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perlindungan hak cipta karya arsiktektur di Kota Malang. Selain itu 

pihak arsitek tidak menggunakan upaya hukum seperti upaya hukum 

pidana, perdata, maupun upaya non-litigasi terhadap pelanggaran hak 

cipta atas karya cipta yang telah ia ciptakan.  

3. Adapun kesimpulan yang terkahir adalah mengenai kendala-kendala 

yang dihadapi dalam perlindungan karya arsitektur di Kota Malang. 

Berdasarkan informasi yang didapat selama penelitian, diketahui 

bahwa kendala yang dihadapi adalah pengetahuan yang kurang 

dimiliki arsitek dan klien, kendala mengenai kebiasaan membuat 

kesepakatan secara lisan dalam pemesan karya arsitektur dengan pihak 

klien, kendala mengenai kebiasaan tidak mencantumkan pengaturan 

mengenai hak kekayaan intelektual dalam kontrak, dan yang terkahir 

adalah kendala mengenai kebiasaan klien yang belum menghargai 

suatu ciptaan arsitektur sebagai karya. 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap implementasi  pasal 

12 ayat (1) huruf g Undang –   Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta 

terhadap karya arsitektur  di kota malang, maka saran yang dapat diberikan adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagi arsitek dan klien di Kota Malang, dalam hal ini harus menambah 

pengetahuan hukum mengenai hak cipta. Alasannya dalam 

perlindungan karya arsitektur permasalahan yang utama dalam 

penegakkan perlindungan karya cipta arsitektur adalah ketidak tahuan 
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arsitek dalam menerapkan hukum mengenai perlindungan karya cipta 

arsitektur. Adapun cara yang dapat dilakukan adalah dengan terbiasa 

mencari informasi mengenai hak cipta melalui media sosial internet. 

2. Peran pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Hak Kekayaan 

Intelektual (DIRJEN HKI), Kementerian Hukum dan HAM 

(KEMENHUKAM), untuk menginformasikan mengenai pentingnya 

hak cipta terhadap arsitek dan masyarakat Kota Malang untuk lebih 

ditingkatkan. Alasannya meskipun beberapa arsitek Kota Malang 

mengakui bahwa pemerintah pernah memberi diklat mengenai hak 

kekayaan intelektual, namun hal tersebut belum membantu arsitek 

karena masih ada arsitek yang tidak mengetahui bagaimana melakukan 

upaya yang dilakukan apabila terjadi pelanggaran hak cipta. Oleh 

karena itu, cara yang dapat dilakukan adalah dengan menambah diklat 

terhadap arsitek-arsitek di Kota Malang, menambah kegiatan diklat 

khusus untuk materi hak kekayaan intelektual, penyebaran informasi 

melalui media iklan atau penyebaran informasi melalui organisasi 

KADIN (kamar dagang industri) agar klien perusahaan swasta 

mengetahui mengenai hak cipta. 

3. Peran aktif dari arsitek di Kota Malang terhadap perlindungan hak 

cipta karya arsitektur dengan lebih sering mempublikasikan karyanya. 

Alasannya karena pelanggaran hak cipta arsitektur terjadi pula karena 

karya tersebut diklaim pihak lain. Oleh karena itu, terdapat cara yang 

dapat ditempuh dengan lebih sering membuat karya dan diumumkan 
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sebagi karya ciptaannya, atau dengan cara membuat buku yang berisi 

karya arsitektur miliknya, sehingga ini dapat menjadi bukti 

kepemilikan hak cipta atas karya arsitektur yang dipublikasikannya 

tersebut. 

4. Perlunya pengaturan yang lebih jelas kembali mengenai perlindungan 

hak cipta karya arsitektur karena dalam hal ini pasal 12 ayat (1) huruf 

g dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta 

belum sepenuhnya menjamin perlindungan hak kekayaan intelektual 

manusia. Hal ini terbukti dengan arsitek-arsitek tidak mengerti 

mengenai tindakan yang termasuk plagiat, selain itu terdapat kondisi 

khusus yang perlu diperhatikan mengenai perlindungan karya 

arsitektur adalah tindakan pengambilan desain melalui hasil bangunan 

yang telah jadi sehingga secara tidak langsung telah menjiplak karya 

arsitektur, namun dalam hal ini belum diatur di Indonesia. Oleh karena 

itu, perlu adanya peraturan yang jelas mengenai pengaturan hal 

tersebut.  
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LAMPIRAN 1 

Kuisioner Terhadap Arsitek 

 

Nama   : 

Pekerjaan  : 

Alamat   : 

Nomor HP/Telp : 

 

Dengan ini saya Saifurrijal Andika Putra, Mahasiswa Fakultas Hukum, 

Universitas Brawijaya Malang memohon izin kepada Bapak/Ibu/Saudara untuk 

berkenan mengisi kuisioner yang akan saya gunakan untuk skripsi saya dengan 

tema PERLINDUNGAN KARYA ARSITEKTUR DI KOTA MALANG. 

Untuk itu besar harapan bagi saya untuk Bapak/Ibu/Saudara berkenan menjawab 

pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dengan memberi silang atau tanda warna. 

1. Apakah Bapak/Ibu/Saudara tergabung dalam anggota IAI (Ikatan Arsitek 

Indonesia) cabang Malang? 

             Ya      Tidak 

Sejak kapan? 

2. Berapa lama Bapak/Ibu/Saudara  bekerja dalam bidang arsitektur? 

a. 1 tahun 

b. 1-3 tahun 

c. 3-5 tahun 

d. >5 tahun 

3. Selama bekerja dalam bidang arsitektur, sudah berapa karya arsitektur 

(dalam hal ini seni gambar arsitektur)  yang telah dibuat hingga saat ini? 

a. < 30 karya 

b. 30 – 50 karya 

c. >50 karya 

4. Manakah alasan yang menjadi dasar Bapak/Ibu/Saudara dalam membuat 

karya arsitektur (seni gambar arsitektur, seni miniatur bangunan, atau seni 

gamber maket bangunan)? (boleh pilih lebih dari satu) 
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a. Berdasarkan permintaan klien 

b. Berdasarkan Sayembara (sehingga mengajukan proposal) 

c. A dan B merupakan alasan yang digunakan 

d. Bukan dari kedua–duanya.. (tolong sebutkan jika bukan 

keduanya)________________________________________________

___________ 

5. Selama Bapak/Ibu/Saudara bekerja dalam bidang arsitektur (dalam hal ini 

seni gambar arsitektur)  apakah bekerjasama dengan arsitek lain atau pihak 

lain? 

a. Tidak 

b. Iya 

Jika iya tolong sebutkan dengan siapa saja? 

Tolong jawab pertanyaan nomor 6 dibawah ini apabila Bapak/Ibu/Saudara 

menjawab “Iya” pada nomor 5 

6. Apabila dengan pihak lain, siapakah pemilik  karya arsitektur tersebut? 

a. Bapak/Ibu/Saudara 

b. Milik Pihak yang bekerjasama dengan Bapak/Ibu/Saudara 

c. Milik bersama–sama  

7. Siapa saja pihak yang memesan karya arsitektur (dalam hal ini seni 

gambar arsitektur)  kepada Bapak/Ibu/Saudara buat? (boleh pilih lebih dari 

satu) 

a. Klien perseorangan 

b. Klien perusahaan 

c. Klien pemerintahan 

d. Lain–lain ( tolong sebutkan )  

8. Apakah saat karya arsitektur Bapak/Ibu/Saudara digunakan pihak tersebut 

diatas menggunakan kerjasama melalui cara – cara sebagai berikut ini? 

a. Hanya Lisan 

b. Hanya Tertulis 

c. Dari lisan kemudian tertulis 

d. Lisan dan Tertulis 
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( Boleh Pilih salah satu) 

Dan lebih sering mana dari a,b,c,dan d? 

_________________________________________________________

_________ 

9. Saat karya aristektur Bapak/Ibu/Saudara dipesan oleh pihak klien 

perorangan siapakah yang menjadi pemilik karya  tersebut setelah jadi ? 

a. Bapak/Ibu/Saudara 

b. Pihak klien 

Berkaitan dengan pertanyaan ini apabila Bapak/Ibu/Saudara memilih 

jawaban “B”, maka apakah Bapak/Ibu/Saudara sudah membuat janji 

dengan pihak klien bahwa pemilik dari karya tersebut adalah pihak 

klien?  

10. Berkitan dengan pertanyaan nomor 9 apakah Bapak/Ibu/Saudara pernah 

menggunakan kembali karya tersebut untuk bekerja sama dengan orang 

lain? 

11. Saat karya Bapak/Ibu/Saudara dipesan oleh pihak pemborong atau 

perusahaan siapakah yang menjadi pemilik karya tersebut setelah jadi? 

a. Pihak Bapak/Ibu/Saudara 

b. Pihak pemborong atau perusahaan 

Berkaitan dengan pertanyaan ini apabila Bapak/Ibu/Saudara memilih 

jawaban “B”, maka apakah Bapak/Ibu/Saudara sudah membuat janji 

dengan pihak pemborong atau perusahaan bahwa pemilik dari karya 

tersebut adalah pihak klien? 

12. Berkitan dengan pertanyaan nomor 11 apakah Bapak/Ibu/Saudara pernah 

menggunakan kembali karya tersebut untuk bekerja sama dengan orang 

lain? 

13. Saat karya Bapak/Ibu/Saudara dipesan oleh pihak pemerintah siapakah 

yang menjadi pemilik karya tersebut setelah jadi? 

a. Pihak Bapak/Ibu/Saudara 

b. Pihak pemerintah 
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Berkaitan dengan pertanyaan ini apabila Bapak/Ibu/Saudara memilih 

jawaban “B”, maka apakah Bapak/Ibu/Saudara sudah membuat janji 

dengan pihak pemerintah bahwa pemilik dari karya tersebut adalah 

pihak klien? 

14. Berkaitan dengan pertanyaan nomor 13 apakah Bapak/Ibu/Saudara pernah 

menggunakan kembali karya tersebut untuk bekerja sama dengan orang 

lain? 

15. Apakah Bapak/Ibu/Saudara pernah mengalami kejadian seorang klien 

yang awalnya memesan karya arsitektur kemudian ia tidak membayar atas 

karya tersebut, namun menggunakannya untuk kepentingan dirinya 

sendiri? 

a. Pernah 

b. Tidak pernah 

16. Apakah Bapak/Ibu/Saudara pernah mengalami kejadian bahwa klien 

menggunakan karya milik Bapak/Ibu/Saudara  tanpa izin (dalam hal ini 

telah diperjanjikan sebelumnya bahwa karya tersebut milik 

Bapak/Ibu/Saudara)? 

17. Dari sekian peraturan dibawah ini apakah Bapak/Ibu/Saudara mengetahui 

dan memahami peraturan perundang-undangan dibawah ini? 

d. UUD 1945 

e. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta 

f. Undang-undang nomor 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi 

18. Apakah Bapak/Ibu/Saudara pernah mendaftarkan karya arsitekturnya ke 

Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Manusia? 

a. Ya,pernah 

b. Tidak pernah 

19. Selama membuat karya arsitektur menurut Bapak/Ibu/Saudara apa saja hak 

– hak sebagai arsitek? 
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20. Selama ini pernahkah karya arsitektur yang dibuat Bapak/Ibu/Saudara 

dirubah oleh pihak klien tanpa ijin Bapak/Ibu/Saudara?(tolong ceritakan 

kronologisnya) 

 

21. Apakah Bapak/Ibu/Saudara pernah mengalami kejadian yang merugikan 

secara finansial terhadap tindakan klien dalam kerjasama mengenai 

pemesanan karya arsitektur?(tolong ceritakan kronologisnya) 

 

22. Apakah Bapak/Ibu/Saudara pernah mengalami kejadian karya arsitektur 

yang telah jadi dibuat diambil oleh pihak lain/arsitek lain tanpa ijin 

Bapak/Ibu/Saudara?(tolong ceritakan kronologisnya) 

 

23. Pernahkah Bapak/Ibu/Saudara terjadi kasus mengenai karya yang telah 

Bapak/Ibu/Saudara buat dengan pihak lain? 

a. Ya Pernah 

b. Tidak Pernah 

Jika jawaban Bapak/Ibu/Saudara “iya” tolong ceritakan kronologisnya 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

____________________________________ 

24. Apabila Bapak/Ibu/Saudara menemukan karya yang telah 

Bapak/Ibu/Saudara buat, ternyata digunakan orang lain tanpa 

sepengetahuan Bapak/Ibu/Saudara, atau dirubah tanpa sepengetahuan 

Bapak/Ibu/Saudara, atau tidak membayar jasa Bapak/Ibu/Saudara sebagai 

arsitek. Apakah yang Bapak/Ibu/Saudara lakukan?(boleh pilih lebih dari 

satu) 

a. Membiarkannya 

b. Melaporkannya ke Polisi 

c. Melaporkan ke pihak lain.(tolong sebutkan) 
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_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

____________________________________ 

d. Atau berdiskusi dengan pihak tersebut yang telah merugikan 

Bapak/Ibu/Saudara 

25. Apakah Bapak/Ibu/Saudara pernah diberi sosialisasi melalui pelatihan atau 

melalui seminar, atau melalui cara lain oleh pihak Pemerintah mengenai 

perlindungan karya arsitektur? 

a. Ya pernah 

b. Tidak pernah 

(jika pernah berapa kali?) 

26. Apakah harapan Bapak/Ibu/Saudara terhadap perkembangan perlindungan 

karya arsitektur terhadap arsitek? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 2 
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Pedoman Wawancara Ke Dinas PerIndustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) 

Kota Malang 

 

1. Pada dasarnya apa saja kewenangan dari Disperindag dalam pelindungan 

Hak Kekayaan Intelektual? 

2. Apa saja tugas dari Disperindag dalam pelindungan Hak Kekayaan 

Intelektual 

3. Menurut Bapak/Ibu bagaimana apa saja yang seharusnya dilakukan 

pencipta untuk melindungi karya ciptanya 

4. Menurut Bapak/Ibu apa saja syarat-syarat ciptaan yang dapat didaftarkan 

di DIrjen HkI? 

5. Apabila terjadi sengketa antara pencipta dengan pihak pencipta lain 

langkah apa yang harus dilakuakan oleh arsitek tersebut? 

6. Apabila terjadi sengketa antara pencipta dengan pihak masyarakat  

langkah apa yang harus dilakuakan oleh arsitek tersebut? 

7. Apabila terjadi sengketa antara pencipta dengan pihak pemerintah baik 

pusat maupun daerah, langkah apa yang harus dilakukan oleh arsitek 

tersebut? 

8. Sejauh sampai saat ini berapa banyak jumlah karya arsitektur yang telah 

didaftarkan di Dirjen HKI di Kota Malang? 

9. Apakah keuntungan karya yang didaftarkan ke DIrjen HKI melalui 

DISPERINDAG Kota Malang 

10. Langkah apa saja yang dilakukan oleh DIrjen HkI untuk mengupayakan 

kepentingan perlindungan hak cipta karya arsitektur? 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 3 

Pedoman Wawancara Terhadap Klien 
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1. Apakah bapak/ibu/saudara pernah memesan karya arsitektur (seni gambar 

bangunan, seni maket bangunan, seni miniatur bangunan)?  

2. Kepada siapa bapak/ibu/saudara pernah memesan karya arsitektur (seni 

gambar bangunan, seni maket bangunan, seni miniatur bangunan) 

3. Bentuk perjanjian apa yang bapak/ibu/saudara lakukan dengan para arsitek 

dalam pemesanan karya arsitektur? 

4. Apa saja yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut? 

5. Apaka bapak/ibu/saudara mengetahui adanya Undang-Undang Nomor 19 

tahun 2002 Tentang Hak Cipta yang melindungi karya arsitektur? 

6. Menurut bapak/ibu/saudara apakah karya arsitektur menjadi karya yang 

dilindungi oleh undang-undang hak cipta? 

7. Apakah desain yang bapak/ibu/saudara pesan menjadi milik 

bapak/ibu/saudara atau milik arsitek? 

8. Apakah bapak/ibu/saudara memperjanjikan mengenai pemegang hak cipta 

atas karya arsitektur yang telah bapak/ibu/saudara buat? 

9. Apakah bapak/ibu/saudara pernah menggunakan kembali desain tersebut? 

(jika iya apakah bapak/ibu/saudara pernah meminta izin kepada arsitek 

yang merancang karya tersebut)? 

10. Apakah bapak/ibu/saudara pernah merubah rancangan karya arsitektur 

yang telah dibuat oleh arsitek tersebut? 

11.  Menurut bapak/ibu/saudara apakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban 

bapak/ibu/saudara dalam pemesanan karya arsitektur? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 4 

 

SURAT PERJANJIAN KERJA 

(KONTRAK) 

PERANCANGAN GEDUNG KANTIN & KANTOR 

PT.BEIERSDORF INDONESIA 
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Pada hari ini Senin tanggal Tiga  Bulan November tahun 2008 (Dua Ribu 

Delapan) yang bertanda tangan dibawah ini setuju mengadakan perjanjian 

pekerjaan perancangan: 

ANTARA: 

 I.  Nama   :  Anda Suliyono 

Jabatan  :  Operations Director PT.BEIERSDORF 

INDONESIA 

Alamat   :  Jalan Randu Agung KM 75, Singosari 

Malang 

Sebagai Direktur, sah bertindak untuk atas nama PT. 

BEIERSDORF INDONESIA yang selanjutnya dalam Surat 

Perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA   

DENGAN: 

 II. Nama   :  Haris Wibisono 

  Jabatan  :  Arsitek   

Alamat   :  Griya Shanta Blok D-337, Malang 65142 

NPWP   :  48.384.820.6-652.000 

No. Rek  :  144-00-0412734-3 (Bank Mandiri Cabang 

Malang Suprapto)  

Yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai 

PIHAK KEDUA. 

Maka kedua belah pihak menyatakan setuju dan sepakat untuk mengikat diri 

dalam suatu Perjanjian Pekerjaan Perancangan dengan ketentuan-ketentuan 

sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini: 

PASAL 1 

TUGAS PEKERJAAN 

 

1. PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK 

KEDUA menyatakan menerima tugas tersebut, yaitu untuk melaksanakan 

Pekerjaan Perancangan Pembangunan Gedung Kantin & Kantor 

PT.BEIERSDORF INDONESIA di Jalan Randu Agung KM 75, Singosari 

Malang. 
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2. Tugas pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA 

sebagaimana tercantum berikut ini adalah sebagai Kerangka Acuan Kerja 

(KAK), antara lain: 

· Lingkup Pelayanan (scope of service): 

a. Melakukan pekerjaan persiapan perancangan seperti mengumpulkan 

data dan informasi lapangan, diskusi dan konsultasi dengan PIHAK 

PERTAMA (pimpinan/direktur/manajer/staff/pengguna bangunan) 

termasuk membuat penafsiran dan penerjemahan kebutuhan dan 

keinginan pemilik/klien. 

b. Membuat rancangan tapak dan bangunan Kantin sekaligus Kantor 

yang berada di sebelah selatan gedung kantor utama 

PT.BEIERSDORF INDONESIA. 

c. Melaksanakan penyusunan dokumen pelelangan untuk jasa 

pemborongan. 

d. Memberikan penjelasan pekerjaan pada waktu rapat penjelasan (pre-

bid/aanwijzing) jasa pemborongan. 

e. Melakukan Pengawasan Berkala pada masa pelaksanaan konstruksi 

fisik bangunan (minimal satu kali dalam dua minggu, dan/atau tidak 

dilakukan tiap hari). 

 

· Lingkup Pekerjaan (scope of work): 

a. Membuat uraian, maksud dan tujuan, dan konsep Perancangan 

b. Menyusun Rencana Pelaksanaan  

c. Pengukuran Lahan/Tapak 

d. Mengumpulkan data-data lapangan, lingkungan dan persyaratan 

setempat 

e. Pembuatan berkas untuk Ijin Mendirikan Bangunan 

f. Pembuatan Pra-rancangan tapak dan bangunan 

g. Pembuatan rancangan lengkap meliputi arsitektur, struktur, mekanikal 

dan elektrikal, plumbing dan drainase 

h. Pembuatan perhitungan Struktur dan Elektrikal 

i. Membuat gambar kerja supaya dapat dilaksanakan oleh kontraktor 

j. Penjelasan-penjelasan rancangan, syarat-syarat pekerjaan dan 

bahan, tertuang dalam rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) 
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k. Rencana volume, analisa harga satuan dan Rencana Anggaran Biaya 

(RAB) 

PASAL 2 

DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN PERENCANAAN DAN 

PERANCANGAN 

Pekerjaan tersebut dalam pasal 1 di atas harus dilaksanakan oleh PIHAK 

KEDUA berdasarkan pedoman-pedoman peraturan yang berlaku yang 

tercantum dalam : 

1. Kerangka Acuan Kerja pekerjaan perancangan yang ditetapkan 

PT.BEIERDORF INDONESIA. 

2. Peraturan Pembangunan Daerah Setempat. 

3. Buku Pedoman Hubungan Kerja antara Arsitek dan Pemberi Tugas, 

Ikatan Arsitek Indonesia (IAI). 

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor: 45/PRT/M/2007 tentang 

Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara 

5. UU no. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi 

6. UU no. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 

7. PP no.28, no.29, dan no.30 tentang Jasa Konstruksi 

8. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 10/KPTS/2000. tentang 

Ketentuan Teknis Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran Pada 

Bangunan Gedung dan Lingkungan. 

9. Buku Pedoman Standar Bangunan, eksterior, interior dan landscape yang 

berlaku. 

PASAL 3 

TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN 

1. Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA harus mengikuti 

persyaratan dan pedoman yang telah disepakati dan diketahui oleh kedua 

belah pihak, dan yang terlampir sebagaimana tersebut dalam pasal 2. 

2. PIHAK KEDUA akan melaksanakan tugasnya dengan segala 

kemampuan, Keahlian dan pengalaman yang dimiliki. 

3. Semua pekerjaan yang tercantum dalam Pasal 1 Surat Perjanjian Kerja 

Perancangan ini dan ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan menjadi 

tanggung jawab PIHAK KEDUA. 
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4. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan memberikan tugas yang diterima dari 

PIHAK PERTAMA kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan tertulis 

dari PIHAK PERTAMA. 

5. PIHAK KEDUA beserta personalianya tidak diperkenankan baik langsung 

maupun tidak langsung turut serta baik sebagai sub kontraktor maupun 

pemasok bahan bangunan dari proyek ini. 

6. Kelancaran pelaksanaan proyek yang berhubungan dengan perancangan 

sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA. 

7. PIHAK KEDUA bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan pasal 1609 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

PASAL 4 

HASIL PEKERJAAN PERANCANGAN 

Hasil pekerjaan (keluaran/output) perancangan oleh PIHAK KEDUA yang 

disampaikan kepada PIHAK PERTAMA dan dibuat dalam rangkap 11 (sebelas), 

1 (satu) asli (original) dan 10 (sepuluh) rekaman (copy). Penggandaan hasil 

pekerjaan perancangan selebihnya dari 11 rangkap di atas menjadi tanggungan 

PIHAK PERTAMA. adalah sebagai berikut: 

1. Dokumen Perancangan Awal (Design Preliminary)  

a. Konsep umum (general concept), konsep spesifikasi, pendekatan 

fisik/arsitektur 

b. Perancangan Tapak (site plan) yang dikembangkan menjadi rencana 

tata letak (lay-out). 

c. Rancangan bangunan denah, tampak dan masa bangunan (block 

plan) untuk mengetahui besaran bangunan yang direncanakan. 

d. Sketsa tiga dimensi/perspektif yang diperlukan. 

2. Dokumen Pengembangan Perancangan dan Penjelasan (Design 

Development and Detail) 

a. Rancangan tapak (site plan) 

b. Rancangan utilitas tapak, saluran pematusan air hujan. 

c. Rancangan Arsitektur, Struktur, Mekanikal & Elektrikal, dan Plumbing 

d. Rancangan Perhitungan yang mendukung 

e. Rancangan Penjelasan (detail) 

3. Dokumen Rancangan 

a. Rencana Kerja dan syarat-syarat untuk jasa pemborongan 



119 

  

 

 

b. Rencana Anggaran Biaya dan Kuantitas 

c. Dokumen Lelang 

PASAL 5 

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 

1. Jangka waktu Pekerjaan Perancangan sampai selesai 100% yang 

tercantum dalam pasal 1 Surat Perjanjian Kerja ini sesuai dengan 

kesepakatan atau 36 (tiga puluh enam) hari kerja, sejak 

ditandatangani dan berlakunya kontrak ini. 

2. Jangka waktu Pekerjaan Perancangan seperti tersebut pada pasal 

5 ayat 1, tidak dapat diubah oleh PIHAK KEDUA kecuali adanya 

“keadaan memaksa” seperti diatur dalam pasal 8 Surat Perjanjian 

ini, atau adanya perintah penambahan pekerjaan maupun 

perubahan (revisi) oleh PIHAK PERTAMA secara tertulis yang 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

PASAL 6 

IMBALAN JASA PERANCANGAN 

 

1. Imbalan Jasa Pekerjaan Perancangan tersebut dalam Pasal 1 

Surat Perjanjian Kerja ini adalah sebesar Rp. 50.000.000,- ( Lima 

Puluh Juta Rupiah ) yang dibebankan pada PIHAK PERTAMA. 

2. Jumlah imbalan jasa tersebut diatas adalah berdasarkan standar 

honorarium perencanaan yang berlaku dengan tetap berpedoman 

pada Peraturan. 

3. Dalam jumlah imbalan jasa Pekerjaan Perancangan tersebut pada 

ayat 1 pasal 6 Surat Perjanjian Kerja ini tidak termasuk segala 

pengeluaran beserta pajak-pajak dan pungutan-pungutan yang 

tidak tercantum dalam Surat Perjanjian Pekerjaan Perancangan 

ini. 

4. Besarnya Biaya Jasa Perancangan merupakan biaya tetap dan 

pasti, kecuali biaya tambahan penggandaan dokumen untuk 

pelelangan kontraktor.   

PASAL 7 

CARA PEMBAYARAN 
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Pembayaran imbalan jasa dalam pasal 6 ayat 1 Surat Perjanjian Kerja ini 

dibayarkan bertahap sesuai dengan jadwal proyek secara keseluruhan, dengan 

perincian sebagai berikut : 

1. Pembayaran Pertama sebesar 50% dari Imbalan Jasa Perancangan 

Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)  

Yaitu dibayarkan pada saat pekerjaan perancangan telah selesai 

100% dan/atau setelah proses Pelelangan Kontraktor. 

2. Pembayaran Kedua sebesar 30% dari imbalan jasa Perancangan 

 Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)  

Yaitu dibayarkan pada saat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan 

Kontraktor ditandatangani.  

3. Pembayaran Ketiga sebesar 20% dari imbalan jasa Perancangan 

Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) 

Yaitu dibayarkan pada saat proyek selesai setelah pekerjaan 

konstruksi fisik mencapai progress 100%. 

PASAL 8 

BEBAN BIAYA DAN PAJAK 

1. Segala pengeluaran biaya sehubungan dengan pembuatan Surat 

Perjanjian ini termasuk biaya materai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) 

dibebankan kepada PIHAK KEDUA.  

2. Segala pajak sehubungan Pekerjaan Perancangan ini ditanggung 

oleh PIHAK KEDUA, sesuai dengan ketentuan undang-undang yang 

berlaku. 

PASAL 9 

TENAGA AHLI DAN HONORARIUM 

1. Agar pekerjaan Perancangan berjalan seperti yang ditetapkan, PIHAK 

KEDUA melibatkan tenaga ahli yang cukup jumlah, keahlian dan 

pengalamannya sesuai dengan pekerjaan yang ditangani. 

2. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas segala pekerjaan yang 

ditangani oleh tenaga ahli, untuk keberhasilan dan keuntungan PIHAK 

PERTAMA dalam pekerjaan perancangan ini. 

3. Honorarium dan biaya tenaga ahli yang diperlukan untuk 

melaksanakan pekerjaan perancangan ini dibebankan kepada PIHAK 

KEDUA. 
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PASAL 10 

PERUBAHAN TUGAS PEKERJAAN 

1. Jika PIHAK PERTAMA mengadakan perubahan-perubahan dalam 

bagian Pekerjaan Perancangan menurut Pasal 1, maka dalam saat itu 

pula PIHAK PERTAMA bersama-sama PIHAK KEDUA mengadakan 

penilaian terhadap bagian pekerjaan yang telah dilakukan oleh PIHAK 

KEDUA. 

2. Biaya Pekerjaan Perancangan yang telah disahkan/diterima dengan 

baik oleh PIHAK PERTAMA akan dibayarkan PIHAK PERTAMA 

kepada PIHAK KEDUA. 

PASAL 11 

SAKSI DAN DENDA 

1. Jika PIHAK KEDUA terlambat menyelesaikan perancangan dalam 

batas waktu yang telah ditetapkan dalam pasal 5 Surat Perjanjian ini 

akibat kelalaian PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA dikenakan 

denda sebesar 1‰ (satu permil) dari biaya pekerjaan perancangan 

untuk setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan. 

2. Jika PIHAK KEDUA melalaikan ketentuan dalam surat perjanjijan ini 

dan telah mendapat peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut, 

tetapi PIHAK KEDUA tidak juga memperbaiki kelalaian tersebut, maka 

untuk kelalaian ditetapkan denda komulatif maksimum 3% (tiga 

persen) dari biaya pekerjaan Perancangan.  

PASAL 12 

PENYELESAIAN PERSELISIHAN 

1. Jika salah satu pihak melakukan wan prestasi ( menggagalkan 

perjanjian ) maka akan diselesaikan secara musyawarah, 

2. Jika perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, 

maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri yang 

berkedudukan di wilayah hukum setempat. 

PASAL 13 

PEMUTUSAN PERJANJIAN 

1. Jika terjadi pemutusan perjanjian pekerjaan maka PIHAK PERTAMA 

berhak menunjuk konsultan/arsitek lain untuk mengganti pekerjaan 

tersebut 
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2. Jika terjadi pemutusan perjanjian, maka hasil kerja PIHAK KEDUA 

menjadi hak cipta PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA tidak berhak 

menggunakan hasil pekerjaan perancangan PIHAK KEDUA. 

PASAL 14 

TEMPAT DAN KEDUDUKAN 

Segala sesuatu yang terjadi dalam pelaksanaan surat perjanjian kerja ini, kedua 

belah pihak telah memilih tempat kedudukan (domisili) yang tetap dan syah 

sesuai dengan tempat proyek. 

PASAL 15 

LAIN-LAIN 

1. Segala sesuatu keinginan atau gagasan maupun permintaan kedua belah 

pihak yang tidak tercantum atau diatur dalam Surat Perjanjian ini tidak 

dapat dipenuhi dan bukan kewajiban masing-masing pihak, harus 

berdasarkan materi yang tertulis di dalam kontrak serta lampiran yang 

menjadi satu kesatuan kontrak  ini sebagai ketentuan yang mengikat.  

2. Segala sesuatu yang tertulis di dalam Kontrak ini baik tulisan ketik mesin 

maupun  tulisan tangan dengan kesepakatan kedua belah pihak, berarti 

tetap memiliki kekuatan hukum yang sama. 

3. Segala sesuatu yang belum tercantum atau diatur dalam surat perjanjian 

ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan 

diatur lebih lanjut dalam surat perjanjian tambahan (addendum) dan 

merupakan surat perjanjian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian 

Kerja ini. 

4. Surat Perjanjian Kerja ini dibuat rangkap 2 (dua) eksemplar dan 

bermaterai sama kuatnya yang terdiri dari dua asli, masing-masing untuk 

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA. 

 

PASAL 16 

PENUTUP 

1. Surat Perjanjian Kerja ini ditandatangani oleh kedua belah pihak 

diSingosari Malang pada hari, tanggal tersebut diatas dan selanjutnya 

diketahui oleh pihak ketiga sebagai saksi yang ditunjuk oleh kedua belah 

pihak. 
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2. Surat Perjanjian Kerja ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditandatangani 

Surat Perjanjian kerja ini. 

 

  

                              

 

 

 

 

 

 

SAKSI : 

 

1. Paulus Eko Suryadi    ……………………… 

 

 

2. Aditya Lantip S.    ……………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 5 

KONTRAK KERJA ANTARA ARSITEK XXX DENGAN PIHAK 

PEMERINTAH DAERAH YYYY 

 

PIHAK PERTAMA 

 

 

 

 

 

Anda Suliyono 

PIHAK KEDUA 

 

 

 

 

 

Haris Wibisono 
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LAMPIRAN 6 

Arsitek    : H A R I S   W I B I S O N O   

Tempat, Tgl Lahir  : malang, 13 januari 1979 

Alamat    : griya shanta D-337, malang 65142. 

Telepon   : 081233904336 

 

DESAIN SEKOLAH TELEKUNG 
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