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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada era modern sekarang internet sudah menjadi kebutuhan  

penunjang masyarakat untuk lebih mudah mendapatkan akses informasi 

dan komunikasi tanpa batas, namun dengan segala kemudahan tersebut 

internet juga berpeluang terjadi banyak pelanggaran hak cipta. Hal ini 

seperti pisau bermata dua, karena seseorang dapat mengambil banyak ide-

ide dan ilmu pengetahuan yang dibagikan secara cuma-cuma dan tersebar  

luas pada media internet bisa digunakan sebagai bahan dalam membuat 

berbagai karya cipta. Namun di sisi lain, lebih tepatnya di sisi pelaku 

pelanggaran hak cipta adanya berbagai kemudahan ini membuat 

mudahnya seseorang menyediakan fasilitas untuk menyebarkan dan 

mengunduh karya cipta dari orang lain tanpa memiliki izin yang sah dari  

pencipta atau pemegang hak ciptanya. Kondisi ini menunjukkan pentingnya 

perlindungan bagi hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta yang 

dimiliki oleh seeorang pencipta. 

Hak kekayaan intelektual (HAKI) berhubungan erat dengan benda 

tidak berwujud serta melindungi karya intelektual yang lahir dari cipta, rasa 

dan karsa manusia. Definisi yang bersifat lebih umum dikemukakan oleh 
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Jill McKeough and Andrew Stewart dalam Tomi Suryo Utomo yang 

mendefinisikan hak kekayaan intelektual sebagai “sekumpulan hak yang 

diberikan oleh hukum untuk melindungi investasi ekonomi dari usaha-

usaha yang kreatif”. Sedangkan Ditjen HKI bekerja sama dengan ECAP 

mendefinisikan sebagai “hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang 

menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia”1. 

Adapun definisi yang dirumuskan oleh para ahli, hak kekayaan 

intelektual selalu dikaitkan dengan tiga elemen penting, yaitu adanya 

sebuah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum, hak tersebut berkaitan 

dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual, dan 

kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi. 

Hak kekayaan intelektual kemudian dapat dibedakan menjadi dua 

hak yaitu hak kekayaan industri dan hak cipta. Hak cipta diatur di dalam 

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 

2014 tentang Hak Cipta yang memiliki pengertian : 

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis 
berdasarkan prinsip deklaratif, setelah suatu ciptaan diwujudkan 
dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang 

Hak Cipta dengan jelas menegaskan bahwa suatu ciptaan itu dilindungi dan 

                                                           
1 Tomi Suryo Utomo, 2010, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global sebuah Kajian 

Kontemporer, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 2 
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penciptanya memiliki hak ekslusif sesuai dengan Penjelasan Pasal 4 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak 

Cipta: 

Yang dimaksud dengan "hak eksklusif" adalah hak yang hanya 
diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang 
dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Pemegang 
Hak Cipta yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak 
eksklusif berupa hak ekonomi2. 
 
Berdasarkan hal tersebut, Pasal 4 telah memberikan kejelasan 

bahwa hak eksklusif hanya dimiliki oleh para pencipta, sedangkan 

pemegang hak cipta yang bukan pencipta hanya memiliki sebagian hak 

eksklusif yaitu berupa hak ekonomi. Adanya peraturan ini menegaskan 

bahwa para pencipta telah mendapatkan perlindungan dan penghargaan 

hukum hak cipta guna memotivasi masyarakat untuk berani berinovasi dan 

lebih kreatif dalam kaitannya membuat karya cipta. Selain hak ekonomi 

pencipta juga mendapatkan hak moral yang diatur di Pasal 5 ayat (1) 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak 

Cipta: 

(1) Hak moral sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 merupakan 

hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk: 

                                                           
2 Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang 

Hak Cipta. 
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a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya 

pada salinan, sehubungan dengan pemakaian Ciptaanya 

untuk umum;  

b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya; 

c. Mengubah ciptaanya sesuai kepatutan dalam masyarakat; 

d. Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan  

e. Mepertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, 

modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan 

kehormatan diri atu reputasinya. 

Akan tetapi, pada kenyataannya banyak dijumpai pelanggaran 

berupa pembajakan karya cipta sinematografi atau film yang peredarannya 

bebas di internet sehingga dapat ditonton secara langsung (streaming) 

ataupun diunduh untuk ditonton kembali (download) contohnya pada situs-

situs seperti dunia21.net, nonton.com, nonton77.com, layarcinema.com, 

filmnonton.com, bioskopkeren.com, senimovie.org, no-vie.top, 

showv21.com, ns21.org, dan lain sebagainya. 

Karya cipta sinematografi yang ditayangkan pada situs-situs 

tersebut tidak memiliki izin penayangan resmi dari pemegang hak cipta, 

karena tidak memiliki izin resmi dari pemegang hak cipta inilah maka situs-

situs tersebut berarti telah melakukan pelanggaran mengenai hak cipta 

atau biasa disebut dengan pembajakan.  
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Pengaturan pelanggaran terhadap hak cipta selain diatur dari 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak 

Cipta, juga diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) yang 

menyatakan, sebagai berikut : 

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun 
menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang 
ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual 
berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 
 
Pasal ini menunjukkan bahwa karya sinematografi dianggap sebagai 

karya intelektual yang dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual 

berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Pelanggaran atas hak 

tersebut ditegaskan dalam Pasal 32 ayat (1) Jo. Pasal 48 ayat (1) Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

Transaksi Elektronik (ITE) dengan sanksi pidana penjara paling lama 8 

(delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua 

milyar rupiah). 

Pelaku penyedia situs penayangan dan pengunduhan film di internet 

tersebut membajak banyak film dari berbagai kategori dan berbagai negara 

pula yang dengan sengaja dikomersialkan tanpa adanya izin atau 

melakukan kerja sama yang sah terlebih dahulu dengan pencipta film yang 

memiliki hak ekslusif untuk membatasi pendistribusian penjualan, 
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pengedaran dan atau penyebaran ciptaan yang juga terkait dalam kasus 

penayangan (streaming) dan pengunduhannya (download) di internet. 

Adanya situs-situs yang menayangkan dan menyediakan 

pengunduhan film tanpa izin dari pemegang hak cipta membuat adanya 

dampak kerugian bagi pemegang hak cipta yang memiliki sebagian dari hak 

eksklusif berupa hak ekonomi. Hal ini dapat terjadi karena pemegang hak 

cipta tidak mendapatkan royalti dengan adanya penayangan (streaming) 

dan pengunduhannya (download) di internet. Kondisi ini juga didukung oleh 

sikap masyarakat yang kurang menghargai suatu karya cipta, keinginan 

untuk menonton film secara cepat dan murah. 

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia belum menyadari 

pentingnya menghargai hasil karya orang lain dengan cara tidak melakukan 

pelanggaran yang dapat mengakibatkan kerugian sangat besar bukan 

hanya bagi pencipta dan pemegang hak cipta, namun juga bagi bangsa dan 

negara yaitu pemasukan pajak. Saat ini pemerintah telah berusaha 

mengatasi hal tersebut dengan melakukan blokir pada beberapa situs yang 

menayangkan dan menyediakan fasilitas unduhan bagi pelanggannya, 

namun saat ini masih banyak situs yang dapat diakses, bahkan situs yang 

diblokir hanya mengganti nama situsnya seperti lk21.com berubah nama 

menjadi dunia21.net dan dapat diakses dengan bebas. Kondisi ini 

menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam mengatasi penayangan dan 
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pengunduhan karya sinematografi belum maksimal, selain itu pelaku dari 

tindak pelanggaran tersebut masih banyak ditemukan. 

Karya sinematografi atau film adalah salah satu hal yang dilindungi 

oleh hukum Hak Cipta maka dari itu implementasi dari peraturan 

perundang-undangannya seharusnya tegas dan bisa memberikan 

perlindungan yang maksimal bagi pencipta karya cipta sinematografi atau 

film di era modern ini, tetapi pada realitanya masih banyak pelanggaran-

pelanggaran yang terjadi. Berdasarkan latar belakang ini penulis merasa 

perlu melakukan penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi 

Pemegang Hak Cipta Karya Sinematografi (Film) Dalam Kasus 

Penayangan dan Pengunduhan Gratis Melalui Internet Ditinjau Dari 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014”. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pengaturan hukum bagi pemegang hak cipta atas karya 

sinematografi dalam kasus penayangan dan pengunduhan gratis 

melalui internet ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 

tentang Hak Cipta? 

2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta 

atas karya sinematografi dalam kasus penayangan dan pengunduhan 
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gratis melalui internet ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2014 tentang Hak Cipta Hak Cipta? 

3. Hambatan-hambatan apa yang terjadi dalam perlindungan hukum bagi 

pemegang hak cipta karya sinematografi dalam kasus penayangan dan 

pengunduhan gratis melalui internet ditinjau dari Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian serupa yang hendak ditujukan dalam penelitian ini 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum bagi 

pemegang hak cipta atas karya cipta di bidang sinematografi dalam 

kasus penayangan dan pengunduhan gratis melalui internet ditinjau dari 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum 

bagi pemegang hak cipta atas karya sinematografi dalam kasus 

penayangan dan pengunduhan gratis melalui internet ditinjau dari 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan apa yang 

terjadi  dalam perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta karya 

sinematografi dalam kasus penayangan dan pengunduhan gratis 

melalui internet ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 

tentang Hak Cipta; 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat atau kegunaan penelitian yang diharapkan dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan konsep praktek 

perlindungan hukum hak kekayaan intelektual khususnya yang terkait 

dengan perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta di bidang 

sinematografi yang ditayangkan dan dapat diunduh secara gratis di 

internet yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 

tentang Hak Cipta. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi Kemenkumham dan Kemenkominfo, hasil penelitian ini 

secara praktis diharapkan dapat memberikan pemecahan 

masalah yang berkaitan dengan masalah hambatan-hambatan 

yang terjadi dalam perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta 

terhadap karya cipta di bidang sinematografi yang ditayangkan 

dan dapat diunduh secara gratis di internet. 

b. Bagi produser film, hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan 

bagi pemegang hak cipta mengenai perlindungan hukum yang 

dimilikinya terhadap karya cipta di bidang sinematografi yang 

ditayangkan dan dapat diunduh secara gratis di internet dan dalam 
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menghadapi masalah atas hambatan yang terjadi dalam 

perlindungan hukum atas karya cipta di bidang sinematografi yang 

ditayangkan dan dapat diunduh secara gratis di internet agar lebih 

aktif dalam melakukan pelaporan. 

c. Bagi penonton film, hasil penelitian ini penonton film diharapkan 

untuk dapat lebih memberi apresiasi pencipta dan pemegang hak 

hak cipta karya sinematografi atau film dengan cara yang sesuai 

peraturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014  tentang Hak 

Cipta. 

E. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif. Metode dalam suatu penelitian hukum 

yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, difokuskan untuk 

mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau peraturan perundang-

undangan dan memahaminya kemudian meninjau pada keadaan di 

lapangan3. 

Pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis yakni, 

pendekatan yang bertujuan memperoleh pengetahuan tentang 

hubungan hukum dengan masyarakat dengan faktor-faktor yang 

                                                           
3 Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 

hlm. 14. 
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mempengaruhi pelaksanaan hukum dalam masyarakat4. Pendekatan 

yang dimaksud adalah pendekatan yang tidak hanya melihat dari sudut 

pandang peraturan-peraturan atau hukum positif tetapi juga melihat 

pelaksanaannya di masyarakat. Metode ini menguraikan mengenai 

pelanggaran hak cipta khususnya mengenai karya sinematografi yang 

dilakukan oleh orang yang tanpa memiliki hak atau izin dari pencipta 

dan/ atau pemegang hak cipta atas ciptaannya. 

2. Spesifikasi penelitian 

Research atau penelitian di dalam penulisan skripsi ini termasuk 

jenis deskriptif analitis, karena dimaksudkan untuk mendiskripsikan 

kondisi perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta karya 

sinematografi (film) dalam kasus penayangan dan pengunduhan gratis 

melalui internet yang kemudian dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan 

atau peraturan-peraturan hukum yang berlaku seperti Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sehingga dapat diperoleh 

kesimpulan tentang pengaturan, pelaksanaan dan hambatan-hambatan 

perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas karya sinematografi 

(film) dalam kasus penayangan dan pengunduhan gratis melalui 

internet. 

                                                           
4 Ibid., hlm. 53. 
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Metode deskriptif yaitu suatu cara atau jalan untuk memecahkan 

masalah yang ada sekarang ini dengan mengumpulkan, menyusun, 

mengklarifikasi serta menginterpretasikan tentang arti dari data itu5. 

Data yang dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun penulisan 

seperti ini diperoleh dari berbagai pihak narasumber yang akan 

diuraikan lebih lanjut pada bagian metode pengumpulan data. 

3. Objek penelitian 

Objek penelitian ini adalah data-data perlindungan hukum bagi 

pemegang hak cipta atas karya cipta di bidang sinematografi yang 

ditayangkan dan dapat diunduh secara gratis di internet ditinjau dari 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang 

Hak Cipta khususnya mengenai hak ekonomi. 

4. Teknik pengumpulan data 

Pengumpulan data digunakan untuk mendapatkan data yang 

lengkap mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan 

penelitian ini. Dimana data yang dipergunakan dalam penelitian ini 

adalah data hukum yang bersifat primer dan sekunder. 

a. Data primer merupakan data yang diperoleh di lapangan, dengan 

cara wawancara terhadap narasumber yang berkaitan dengan 

permasalahan penulisan hukum ini yang ditujukan oleh pencipta film 

                                                           
5 Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 223 



13 
 

atau rumah produksi (SURE Pictures), Dinas Komunikasi dan 

Informatika Provinsi Jawa Tengah, Direktorat Jendral HKI & 

Kemenkum HAM, masyarakat yang masih menggunakan atau 

menonton situs-situs penayangan dan pengunduhan film gratis di 

internet. 

b. Data sekunder merupakan data yang telah diperoleh oleh orang lain 

atau bahan kepustakaan, dapat dikategorikan ke dalam : 

1) Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang mengikat dan 

terdiri atas norma-norma dasar yang berkaitan dengan hak cipta, 

yaitu Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 

2) Bahan hukum sekunder, adalah bahan-bahan yang erat 

hubungannya dengan bahan hukum primer, misalnya rancangan 

perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil 

penelitian yang berkaitan dengan hak cipta. 

3) Bahan hukum tersier, adalah bahan yang memberikan informasi 

tentang hukum primer dan sekunder, misalnya Kamus Besar 

Bahasa Indonesia mengenai hak cipta. 

5. Metode pengolahan data dan penyajian data 

Data yang dikumpulkan disusun dan dijelaskan, kemudian dianalisa 

dengan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu 

dalam mengukur, mengkaji dan menganalisa data dengan menggunakan 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan peraturan 
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perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perlindungan 

hukum bagi pemegang hak cipta karya sinematografi (film) dalam kasus 

penayangan dan pengunduhan gratis melalui internet. Metode kualitatif 

digunakan karena penulis hanya meneliti dan mengungkapkan tentang 

perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta karya sinematografi (film) 

dalam kasus penayangan dan pengunduhan gratis melalui internet 

ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 

6. Metode analisa data 

Data yang telah diperoleh dari penelitian lapangan akan 

dihubungkan dengan studi kepustakaan sehingga dianalisis secara logis 

dan disusun dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu apa yang 

dinyatakan oleh narasumber secara tertulis maupun lisan diteliti dan 

dipelajari kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yang tersusun 

dalam kalimat yang sistematis. 

F. Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan bertujuan agar penulisan laporan 

penelitian ini dapat terarah dan sistematis, dimana nantinya akan 

disusun dalam 4 (empat) bab. Setiap bab akan dibagi menjadi beberapa 

sub bab yang saling mendukung dan berkesinambungan, sehingga 

bab-bab yang tersusun tersebut nantinya merupakan suatu kesatuan 

yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain. 
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BAB I Pendahuluan, dalam bab ini mengenai latar belakang 

masalah; rumusan masalah; tujuan penelitian; manfaat penelitian; 

metode; dan sistematika penulisan.  

BAB II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini mengenai tinjauan umum 

mengenai perlindungan hukum, tinjauan umum mengenai hak 

kekayaan intelektual, tinjauan umum mengenai hak cipta, tinjauan 

umum mengenai karya sinematografi (film), tinjauan umum mengenai 

peristiwa pembajakan, dan tinjauan umum tentang penerapan hak cipta 

di internet. 

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan, yaitu membahas 

mengenai rumusan masalah dari rumusan permasalahan yang pertama 

mengenai pengaturan hukum bagi pemegang hak cipta atas karya 

sinematografi dalam kasus penayangan dan pengunduhan gratis 

melalui internet ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 

tentang Hak Cipta. Pembahasan yang kedua mengenai pelaksanaan 

perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas karya sinematografi 

dalam kasus penayangan dan pengunduhan gratis melalui internet 

ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 

Pembahasan yang ketiga mengenai hambatan-hambatan yang terjadi 

dalam perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta karya 

sinematografi dalam kasus penayangan dan pengunduhan gratis 
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melalui internet ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 

tentang Hak Cipta. 

BAB IV Penutup, yaitu berisikan mengenai kesimpulan dari 

semua isi pembahasan yang menjawab dari rumusan yang telah ada 

pada bab I hingga lebih jelas. Pada penutup juga penulis akan 

memberikan sedikit saran mengenai perlindungan hukum bagi 

pemegang hak cipta karya sinematografi (film) dalam kasus 

penayangan dan pengunduhan gratis melalui internet. 

 

  




