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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Dalam upaya menjawab pokok-pokok permasalahan pada penelitian 

ini, maka penulis telah melakukan penelitian sesuai dengan obyek dalam 

penelitian yang meliputi Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum dan HAM Kota Semarang, Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kota Semarang, Sure Picture Semarang, dan penonton situs-

situs pembajakan film di internet (konsumen) yang berada di sekitar wilayah 

Kota Semarang. Adapun penelitian yang dilakukan dengan wawancara dan 

kepustakaan yang berdasarkan responden dari sampel menggunakan 

pendekatan penelitian yuridis sosiologis.  

1. Hasil wawancara dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum & 

HAM  (Ditjen Hak Kekayaan Intelektual) Provinsi Jawa Tengah 

Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Mohamad Hawary 

Dahlan sebagai Kepala Sub Bidang (Kasubid) Pelayanan Kekayaan 

Intelektual dan Ibu Lista Widyastuti sebagai Kepala Bidang (Kabid) 

Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM 

Provinsi Jawa Tengah, yang berlokasi di Jalan Dr. Cipto Nomor 64, 

Kebonagung, Semarang. Dimana kantor ini memiliki 4 (empat) divisi 
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yaitu divisi Administrasi, Pemasyarakatan, Imigrasi, Pelayanan Hukum 

& HAM. Penulis telah melaksanakan wawancara pada hari Kamis 

tanggal 6 Maret 2019 pada pukul 10.00 WIB. Dengan hasil penelitiannya 

sebagai berikut : 

Dalam kaitan perlindungan hukum dan pelanggaran hak cipta 

yang berwenang adalah divisi Pelayanan Hukum & HAM. Berdasarkan 

wawancara dengan narasumber disampaikan bahwa untuk 

perlindungan atas pelanggaran hukum terkait Hak Cipta di Kantor 

Wilayah KemenkumHAM Provinsi Jateng tidak bisa menangani dan 

hanya bersifat fasilitator47. Hal ini karena Kanwil KemenkumHAM 

Provinsi Jateng tidak memiliki PPNS (Penyidik Pegawai Negri Sipil), 

meskipun begitu tetapi narasumber Ibu Lista dahulu pernah bertugas di 

Ditjen HKI Pusat. 

Kanwil Ditjen HKI Jateng hanya meneima pelayanan terkait 

pengaduan, menerima berkas lalu memverivikasi dan meberi konsultasi 

tetapi untuk penindakan pelanggaran yang berwenang adalah Ditjen 

HKI pusat yang berada di kota Jakarta, pengaduan pelanggaran hak 

cipta juga bisa melalui website resmi Ditjen HKI di internet yaitu 

                                                           
47 Mohamad Hawary Dahlan, Kepala Sub Bidang (Kasubid) Pelayanan Kekayaan Intelektual, 

Wawancara, Kantor Wilayah Kementerian Hukum & HAM Provinsi Jateng, 6 Maret 2019, 
pukul 10.00 
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www.dgip.go.id dalam website itu ada syarat-syarat yang harus 

dipenuhi untuk melaporkan pengaduan pelanggaran hak cipta48. 

Kemudian menurut narasumber, Kementerian Hukum dan HAM 

diberikan kewenangan untuk mengatur segala hal yang terkait dengan 

administrasi juga penindakan terhadap pelanggaran di bidang Hak 

Cipta. Dalam bidang administrasi Kementerian Hukum & HAM dalam 

hal ini Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual menjalankan 

fungsinya untuk melakukan pencatatan terhadap Hak Cipta yang ada di 

Indonesia, mengatur lembaga manajemen kolektif, melakukan 

sosialisasi terhadap perlindungan Hak Cipta, serta membuat peraturan 

pelaksana seperti yang dimanatkan oleh Undang-Undang Hak Cipta. 

Narasumber Ibu Lista pernah menangani kasus pembajakan 

terhadap karya cipta sinematografi khususnya film, dimana Asosiasi 

Produser Film Indonesia (APROFI) mengajukan laporan ke Ditjen Hak 

Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan 

penutupan konten yang ada di dalam situs internet yang diindikasi telah 

melakukan pelanggaran hak cipta berupa penayangan produksi film 

sebanyak 24 Film Indonesia dengan cara streaming online yang tidak 

memiliki izin dari pencipta dan/ atau pemegang hak cipta. Setelah 

                                                           
48 Lista Widyastuti, Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan Hukum. Kantor Wilayah Kementerian 

Hukum & HAM Provinsi Jateng, Wawancara, Kantor Wilayah Kementerian Hukum & HAM 
Provinsi Jateng, 6 Maret 2019, pukul 10.00 

http://www.dgip.go.id/
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menerima laporan tersebut, Ditjen HKI melakukan verifikasi atas 

laporan dan melakukan rapat panel yang dilakukan oleh Direktorat 

Penyidikan di bawah pengawasan Dirjen HKI Kemenkumham  bersama 

dengan Ditjen Aplikasi Informatika (APTIKA) Kemkominfo, asosiasi 

terkait dan ahli dari Direktorat Hak Cipta untuk memberikan keputusan 

terkait pelaporan tersebut49. 

Berdasarkan rapat panel tersebut, menghasilkan keputusan 

bahwa situs-situs tersebut terbukti tidak memiliki izin untuk 

mengumumkan atau komersialisasi ciptaan tersebut, sehingga dapat 

dilakukannya penutupan terhadap situs tersebut sesuai bukti dan 

terpenuhinya unsur pelanggaran hak cipta dengan pembuatan surat 

rekomendasi dari Dirjen HKI untuk penutupan konten yang melanggar 

hak cipta dalam sistem elektronik kepada Dirjen APTIKA Kemkominfo 

berdasarkan surat penetapan50. 

2. Hasil wawancara dengan Dinas Komunikasi dan Informatika 

Provinsi Jawa Tengah 

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah yang 

terletak di Jalan Menteri Supeno 1 Nomor 2, Mugassari, Semarang. 

Penulis telah melakukan wawancara dengan Bapak Gatot Widodo yang 

                                                           
49 Ibid. 
50 Ibid. 
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memiliki jabatan sebagai Kasi Internet dan Intranet Dinas Komunikasi 

dan Informatika Provinsi Jawa Tengah pada hari Senin tanggal 8 April 

2019 pada pukul 10.00 WIB, didapatkan hasil penelitian sebagai berikut: 

Menurut pandangan Bapak Gatot Widodo, suatu karya cipta 

khususnya film yang ditayangkan di situs-situs online yang juga 

memberikan sarana bagi penonton untuk melakukan pengunduhan atas 

film tersebut merupakan salah satu bentuk pembajakan film di era 

modern. Karya sinematografi juga dilindungi oleh Peraturan Pemerintah 

Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sarana Produksi untuk Cakram Optik, 

Kode Produksi, Pengadaan Sarana Produksi, Pelaporan dan 

Pengawasan51. 

Bahkan juga dilindungi di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bila dilihat dari aturan 

hukum, pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin dan hanya 

perlu untuk menindaklanjuti khususnya pada tingkat pelaksanaan dan 

pengawasan. Namun, dalam pelaksanaannya ada dua bentuk 

penyebaran karya sinematografi yakni dengan menggunakan cakram 

optik dan menggunakan media streaming, namun pada 

pelaksanaannya ternyata berdasarkan penyelidikan, konsumsi karya 

                                                           
51 Gatot Widodo, Kepala Seksi (Kasi) Internet dan Intranet Dinas Komunikasi dan Informatika 

Provinsi Jawa Tengah, Wawancara, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Semarang, 8 
April 2019, pukul 10.00 
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sinematografi menggunakan media streaming saat ini semakin 

banyak52.  

Menurut narasumber, tahapan penutupan situs-situs dan/ atau 

hak akses yang melanggar hak cipta, antara lain : 

a. Pelapor dapat mengajukan laporan kepada Direktorat Jendral 

Kekayaan Intelektual Kemenkumham; 

b. Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual membentuk tim verifikasi 

yang terdiri dari 3 (tiga) unsur, yaitu Kemenkumham, Kemenkominfo, 

dan Asosiasi terkait. 

c. Jika sudah terbukti terjadi pelanggaran hak cipta dan/ atau hak 

terkait, tim verifikasi membuat rekomendasi berupa penutupan 

sebagian atau seluruh situs yang melanggar hak cipta dan/ atau hak 

terkait dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem 

elektronik tidak dapat diakses. 

d. Setelah mendapat rekomendasi, Kemenkominfo melakukan 

penutupan situs dan/ atau hak akses pengguna yang melanggar hak 

cipta dan/ atau hak terkait untuk sebagian atau seluruh situs yang 

ditetapkan oleh Dirjen Aplikasi Informatika (APTIKA) Kemenkominfo. 

                                                           
52 Gatot Widodo, Kepala Seksi (Kasi) Internet dan Intranet Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kota Semarang, Wawancara, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Semarang, 8 April 
2019, pukul 10.00 
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e. Kemudian diumumkan dalam laman resmi Kemenkominfo dengan 

memerintahkan kepada seluruh ISP (Internet Service Provider) yang 

ada di Indonesia untuk melakukan penutupan terhadap situs yang 

terhadap situs yang dianggap telah melakukan pelanggaran hak 

cipta. 

3. Hasil wawancara di Sure Pictures Semarang 

Sure Pictures adalah perusahaan rumah produksi film yang 

berfokus pada pembuatan film, animasi, desain dan digital marketing, 

yang berlokasi di Jalan Karang Rejo V Nomor 22, Banyumanik, 

Semarang. Perusahaan ini berdiri sejak 2016 lalu, pendirinya adalah 

Ardian Parasto berumur 30 (tiga puluh) tahun dengan lulusan sarjana 

perfilman dari The University of Sydney, Australia. Setelah 

mendapatkan gelar sarjana perfilman, kembali ke kota kelahirannya 

yaitu Semarang dan mendirikan perusahaan rumah produksi film ini. 

Alasan penggunaan nama Sure adalah singkatan dari Sumber Rejeki 

yang di singkat menjadi SURE, dari sejak berdirinya Sure Pictures di 

tahun 2016 hingga saat ini mereka sudah membuat iklan untuk 

beberapa produk brand dan juga perusahaan besar lainnya, tidak hanya 
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membuat iklan biasa tetapi mereka juga menggarap series promo iklan 

yang dikemas menjadi film pendek yang diunggah di Youtube53.  

Hasil wawancara penulis dengan narasumber yang bernama 

Ardian yang telah dilakukan pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 

pada pukul 19.00 WIB, menurut narasumber adanya situs-situs 

penyedia film bajakan di internet ini  sebenarnya sangat merugikan para 

sineas (nama untuk pembuat film) dan produser karena dengan adanya 

situs seperti ini mereka merasa kurang mendapat apresiasi atas hasil 

kerja keras mereka dalam proses menciptakan suatu karya cipta film, 

sedangkan di dalam pembuatan film diperlukan usaha, biaya dan waktu. 

Tetapi di sisi lain juga banyak pencipta film yang filmnya sudah laku 

keras di pasaran, mereka acuh ketika film mereka dibajak oleh penyedia 

situs film bajakan dan justru menganggap pembajakan film mereka di 

situs tersebut adalah bentuk promosi54. 

Setelah karya film itu tercipta dan berhasil di pasaran atau 

dengan kata lain ditonton banyak masyarakat, pencipta film seharusnya 

bisa lebih diuntungkan lagi karena berhak mendapat penghargaan 

dalam bentuk seperti menikmati royalti penayangan film mereka dan 

                                                           
53 Ardian Parasto, Pemilik Sure Pictures, Wawancara, Sure Pictures, 26 Januari 2019, pukul 

19.00 
54 Ardian Parasto, Pemilik Sure Pictures, Wawancara, Sure Pictures, 26 Januari 2019, pukul 

19.00 
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penjualan DVD atau bisa juga penjualan film mereka lewat aplikasi 

berbayar yang resmi, tetapi dengan adanya situs pembajakan 

penayangan dan pengunduhan film gratis di internet ini lebih dahulu 

mendistribusikannya di internet jadi otomatis penjualan DVD mereka 

jadi tidak laku. Hal ini sangat mungkin terjadi karena dari situs situs 

pembajakan film ini pengunjungnya sangat tinggi bisa sampai jutaan. 

4. Hasil wawancara dengan pelaku streaming film bajakan di internet  

Berdasarkan data yang diperoleh untuk melengkapi hasil 

penelitian ini diperlukan adanya wawancara dengan konsumen akhir 

atau orang yang menonton film bajakan dengan cara streaming di 

internet. Berdasarkan wawancara dengan Andi (bukan nama 

sebenarnya) konsumen merasa senang karena saat ini dipermudah 

kebutuhannya untuk menonton film secara gratis55. 

Selain itu berdasarkan wawancara dengan Ines (bukan nama 

sebenarnya), merasa bahwa lebih mudah untuk mencari film favorit 

dengan cara streaming online dibandingkan di toko-toko resmi, lagipula 

menonton film secara online streaming dapat dilakukan dengan media 

komputer atau laptop dan tidak harus membeli DVD player56. 

                                                           
55 Andi, Penonton Film, Wawancara, Simpang Lima, 27 Januari 2019, pukul 16.00 
56 Ines, Penonton Film, Wawancara, Simpang Lima, 27 Januari 2019, pukul 16.00 
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Sementara itu, Ronal (bukan nama sebenarnya) beranggapan 

bahwa menonton film yang dilakukan dengan cara streaming di media 

online bukanlah suatu hal yang melanggar hukum karena film tersebut 

sudah tersedia, sehingga bebas ditonton oleh siapa saja57. 

Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan 

diketahui bahwa konsumen akhir lebih menyukai untuk melakukan 

streaming karena lebih murah, dapat ditonton di mana saja dan kapan 

saja, serta menganggap bahwa film yang telah ada di ranah publik atau 

terpasang di situs-situs yang ada di internet adalah untuk konsumsi 

publik. 

B. Pembahasan 

1. 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 

Pengertian dari hak cipta berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah sebagai 

berikut : 

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. 

                                                           
57 Ronal, Penonton Film, Wawancara, Simpang Lima, 27 Januari 2019, pukul 16.00 
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Berdasarkan studi literatur dan lapangan, maka ditemukan 

peraturan hukum bagi pemegang hak cipta atas karya cipta 

sinematografi diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2014 tentang Hak Cipta, adalah “hak ekonomi merupakan hak eksklusif 

Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat 

ekonomi atas Ciptaan”. 

Oleh sebab itu, dapat diketahui bahwa hak cipta merupakan hak 

eksklusif yang melekat erat oleh pemegang hak cipta atau pencipta 

terhadap kekuasaan pribadi atas ciptaan tersebut, sesuai dengan 

penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak 

Cipta memberikan penjelasan lebih lanjut bahwa hak eksklusif hanya 

diperuntukan untuk pencipta, sedangkan pemegang hak cipta hanya 

memiliki sebagaian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi. Hak 

eksklusif tersebut, bagi pemegang hak cipta mempunyai hak untuk 

mengumumkan, memperbanyak ciptaannya serta memberi izin kepada 

pihak lain untuk melakukan tersebut. 

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UUHC yang mengatur mengenai 

hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta, 

antara lain : 

(1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: 
a. Penerbitan Ciptaan; 
b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; 
c. Penerjemahan Ciptaan; 
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d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau 
pentransformasian Ciptaan; 

e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya; 
f. Pertunjukan Ciptaan; 
g. Pengumuman Ciptaan; 
h. Komunikasi Ciptaan; dan 
i. Penyewaan Ciptaan. 

Pasal 9 ayat (2) UUHC memiliki maksud bahwa pemegang hak 

cipta memiliki tujuan demi memperoleh keuntungan dengan 

memberikan izin kepada pihak lain untuk memproduksi, memperbanyak 

dan menjual hasil ciptaannya. Namun, adanya larangan yang mengatur 

mengenai penggandaan dan/ atau penggunaan secara komersil ciptaan 

tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta sesuai dengan Pasal 

9 ayat (3), sehingga pemegang hak cipta juga memiliki hak untuk 

mengajukan gugatan ke pengadilan niaga apabila mengetahui bahwa 

karya ciptaannya khususnya mengenai sinematografi dimanfaatkan 

secara komersil tanpa adanya izin. 

Berdasarkan Pasal 10 UUHC mengatur bahwa pemegang hak 

cipta yang hanya dapat melakukan penjualan atau penggandaan atas 

karya cipta sinematografi, sehingga situs-situs yang memberikan 

fasilitas atau sarana dalam penayangan atas karya cipta tersebut bagi 

para konsumen untuk dapat dilakukannya pengunduhan secara gratis 

melalui internet merupakan suatu bentuk pelanggaran. 

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak 

Cipta mengatur mengenai : 
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Hak ekonomi atas suatu Ciptaan tetap akan berada di tangan 
Pencipta atau Pemegang Hak Cipta selama Pencipta atau 
Pemegang Hak Cipta tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi 
dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tersebut kepada 
penerima pengalihan hak atas Ciptaan. 

Pasal tersebut menjelaskan bahwa tidak ada pihak manapun 

yang diperbolehkan untuk melakukan penjualan atau penggandaan 

karya sinematografi tersebut selama belum adanya pengalihan hak 

ekonomi kepada pihak lain. 

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara 

sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang 

bersifat khas dan pribadi, sesuai dengan Pasal 1 angka 2 UUHC. 

Sedangkan ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta berdasarkan 

Penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf m UUHC sebagaimana disebutkan 

sebagai berikut : 

Ciptaan yang berupa gambar bergerak (moving images) antara 
lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang 
dibuat dengan scenario, dan film kartun. Karya Sinematografi 
dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, 
cakram optik dan/ atau media lain yang memungkinkan untuk 
dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media 
lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk 
audiovisual. 

Jadi, karya yang dilindungi oleh hak cipta adalah ilmu 

pengetahuan, seni dan sastra. Seni dalam hal ini termasuk karya 

sinematografi yang juga dilindungi oleh hak cipta sesuai Pasal 40 ayat 

(1) huruf m UUHC. Di dalam karya sinematografi (film) yang termasuk 
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karya cipta yang dilindungi, nama pencipta ataupun pemegang hak cipta 

tersebut mutlak harus dicantumkan pada karya cipta tersebut meskipun 

hak cipta itu telah dialihkan kepada pihak lain. Pencantuman tersebut 

dicantumkan pada bagian credit film dan cover film. 

Pengaturan mengenai perlindungan karya sinematografi juga 

diatur di dalam Pasal 25 jo. Pasal 32 ayat (1) jo. Pasal 48 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik yang memberikan ketentuan bahwa setiap orang 

dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara 

mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, 

menghilangkan memindahkan, menyembunyikan informasi elektronik 

dan/ atau dokumen elektronik yang menjadi karya intelektual dilindungi 

sebagai hak kekayaan intelektual dapat dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/ atau denda paling banyak 

Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang 

Hak Cipta tindakan melakukan penjualan atau penggandaan atau yang 

termasuk dalam penayangan atau pengunduhan gratis melalui internet 

dipandang sudah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dimana pelaku pelanggaran tersebut 

bukanlah pencipta dan pemegang hak cipta yang memiliki hak eksklusif, 

sehingga seharusnya tidak diperkenankan untuk melakukan 
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penggandaan atas penayangan dan pengunduhan gratis melalui 

internet. Namun pemerintah selaku pengawas dan pembuat peraturan 

perundang-undangan belum dapat memaksimalkan kinerja dikarenakan 

setiap situs-situs pembajakan ini ditindak lanjuti dengan cara diblokir, 

pemilik situs tersebut hanya akan membuat situs baru dan hanya akan 

mengganti nama situs itu saja. 

2. 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 
 

Perlindungan hukum adalah tindakan untuk menegakkan suatu 

aturan dengan sebuah tindakan untuk melindungi kepentingan 

seseorang dengan batas-batas suatu aturan hukum yang berlaku demi 

terwujudnya suatu ketertiban dan keadilan hukum. Hal tersebut 

merupakan fungsi untuk melindungi subjek hukum melalui peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan adanya suatu sanksi guna 

menimbulkan kesadaran atas ketentuan perundang-undangan tersebut. 

Seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau 

bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan 

pribadi merupakan pengertian dari pencipta berdasarkan Pasal 1 angka 

2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Maka, 

karya sinematografi yang telah dilindungi oleh hak cipta berdasarkan 
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Pasal 40 ayat (1) huruf m dan ayat (3) UUHC menjelaskan sebagai 

berikut : 

(1) Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu 
pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas : 
m. Karya sinematografi; 

(3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2), termasuk perlindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau 
belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan 
dalam bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan 
Ciptaan tersebut. 

Karya sinematografi berupa film sebagai ciptaan yang dilindungi 

sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (3) baik yang belum 

dilakukannya pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk 

nyata sehingga adanya kemungkinan dilakukannya suatu penggandaan 

atas karya sinematografi tersebut. 

Pasal 1 angka 4 UUHC, menyebutkan mengenai pengertian 

pemegang hak cipta sebagai berikut : 

Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, 
pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, 
atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang 
menerima hak tersebut secara sah. 

Selanjutnya, pencipta dan pemegang hak cipta memiliki hak 

eksklusif, hak eksklusif memiliki pengertian sesuai dengan penjelasan 

Pasal 4 UUHC, sebagai berikut : 

Hak eksklusif adalah hak yang hanya diperuntukan bagi 
pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat 
memanfaatkan hak tersebut tanpa seizin pencipta. Pemegang 
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hak cipta yang bukan pencipta hanya memiliki sebagian dari hak 
eksklusif berupa hak ekonomi. 

Pemilik hak cipta dalam hal karya cipta sinematografi yaitu, 

produser film sebagai pemegang hak cipta dan/ atau penerima hak cipta 

yang telah diberikan secara sah dari pencipta. Maka, hak eksklusif 

hanya diperuntukan bagi pencipta, namun bagi pemegang hak cipta 

dalam hal ini produser film memiliki sebagian hak eksklusif berupa hak 

ekonomi atas mengumumkan dan hak untuk memperbanyak ciptaan. 

Sedangkan, hak moral diperoleh hanya untuk pencipta dalam hal 

mencantumkan namanya di dalam ciptaan dan memiliki hak untuk 

melarang pihak lain mengubah ciptaannya. 

Adanya lisensi dalam Undang-Undang Hak Cipta merupakan 

suatu hubungan hukum antara pencipta dengan produser film berupa 

perjanjian, sesuai dengan Pasal 1 angka 20 UUHC sebagai berikut : 

Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak 
Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk 
melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak 
Terkait dengan syarat tertentu. 

Sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata, maka lisensi 

mengakibatkan adanya hak dan kewajiban antara pencipta dan 

pemegang hak cipta. Sehingga prosedur film memiliki hak ekonomi 

sebagai pemegang hak cipta dan memperoleh royalti atas penjualan, 

penggandaan, pendistribusian, serta pertunjukkan dari karya 

sinematografi (film). Berdasarkan Pasal 1 angka 21 UUHC memberikan 
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penjelasan mengenai royalti, yaitu imbalan atas pemanfaatan hak 

ekonomi atas karya cipta sinematografi (film) tersebut. 

Pengertian pembajakan berdasarkan Pasal 1 angka 23 UUHC, 

menjelaskan sebagai berikut : 

Pembajakan adalah penggandaan ciptaan dan/ atau produk hak 
terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil 
penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh 
keuntungan ekonomi. 

Pada kenyataannya, di Indonesia masih banyak terjadi dan 

banyak dijumpai adanya pembajakan atas karya cipta di bidang seni 

khususnya karya sinematografi, hal ini terlihat dari para pelaku atas 

penayangan dan pengunduhan gratis melalui internet. Namun, di dalam 

UUHC telah mengatur mengenai penyelesaian sengketa yang dapat 

dipilih oleh pemegang hak cipta jika menemukan adanya pembajakan 

terhadap karya cipta miliknya, yaitu sesuai dengan Pasal 95 sampai 

dengan Pasal 99. 

Undang-Undang Hak Cipta telah memiliki ketentuan pidana, 

yakni sesuai dengan Pasal 113 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 

114, Pasal 118 ayat (2), dan Pasal 120 yang mengatur mengenai 

ketentuan pidana terhadap hak cipta atas karya sinematografi. 

Sehingga produser film mendapatkan perlindungan terhadap 

pembajakan atas karya cipta di bidang seni khususnya karya 

sinematografi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
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berlaku. Oleh karena itu, pihak lain yang tidak memiliki izin dan hak atas 

suatu karya sinematografi dengan sengaja menggunakan secara 

komersial, maka dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan sanksi 

pidana denda. 

Pemerintah berwenang melakukan pengawasan terhadap 

pembuatan dan penyebarluasan konten, salah satunya pengawasan 

terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun 

terhadap ciptaan dan produk hak terkait di tempat pertunjukan. 

Sehingga dilakukannya kerjasama dan koordinasi dengan berbagai 

pihak, salah satunya dengan membentuk Peraturan Menteri Bersama 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2015 dan Menteri 

Komunikasi dan Informasi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan 

Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak 

Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik merupakan 

pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 56 ayat 2 Undang-Undang Nomor 

28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Peraturan Menteri Bersama tersebut 

mengatur tentang tata cara penyampaian laporan pelanggaran hak 

cipta, pelaporan dapat dapat dilakukan secara elektronik maupun non 

elektronik dengan memenuhi syarat yang sudah ditetapkan. 

Berkaitan dengan peraturan menteri bersama yang sudah 

dijelaskan di atas, memberi keterangan 2 (dua) kementerian tersebutlah 
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yang memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kewenangan terkait 

penutupan situs-situs yang memiliki konten pelanggaran hak cipta karya 

sinematografi (film), tetapi untuk pelaksanaannya sendiri pemerintah 

dalam hal ini Ditjen HKI melalui PPNS (Penyedik Pegawai Negeri Sipil) 

Kemenkumham dan Kemenkominfo melalui Ditjen APTIKA diperlukan 

proses yang panjang untuk bisa melaksanakan kewenangan terkait 

penutupan situs-situs yang memiliki konten pelanggaran karya cipta 

sinematografi, dari mulai menunggu pelaporan lalu proses verifikasi, 

diadakannya rapat panel, sampai penindaklanjutan penutupan situs-

situs tersebut dibutuhkan kerjasama dan koordinasi terlebih dahulu 

antara kedua kementerian inilah yang menjadi salah satu hambatan58. 

Dengan ketentuan-ketentuan perlindungan hukum yang sudah 

dijelaskan di atas, seharusnya pelaksanaan perlindungan karya 

sinematografi bisa lebih maksimal tetapi dalam kenyataannya, 

pemerintah yang berwenang dalam hal ini Ditjen HKI Kemenkumham 

dan Kemenkominfo menjelaskan bahwa untuk bisa melacak pelaku 

atau pemilik situs-situs yang melakukan pelanggaran hak cipta 

khususnya di bidang karya sinematografi ini sulit, dikarenakan pemilik 

situs pelanggaran hak cipta atau biasa disebut pembajakan karya 

sinematografi ini mendaftarkan alamat domain untuk situs-situs tersebut 

                                                           
58 Gatot Supramono, Log. Cit. 
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didaftarkan di negara lain seperti didaftarkan lewat negara Singapura 

hingga negara Australia59. 

Pasal 120 UUHC menjelaskan bahwa, “tindak pidana yang 

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini merupakan delik 

aduan” sehingga bagi para penegak hukum tidak dapat bertindak 

secara tegas sebelum adanya pelaporan atas pihak-pihak yang 

dirugikan terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku. 

Hal tersebut didasarkan pada kurang adanya keaktifan para pemegang 

hak cipta untuk melakukan pengaduan atau pelaporan ke Ditjen HKI60. 

Sudah adanya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk 

mengisi kekosongan hukum mengenai hak cipta, yakni Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan bentuk peraturan, 

namun dalam penegakannya belum dapat dilaksanakan dengan baik. 

Hal tersebut juga disebabkan kurangnya sosialisasi terhadap Undang-

Undang Hak Cipta oleh pemerintah ataupun aparat penegak hukum 

sebagai upaya dalam perubahan budaya dan sudut pandang mengenai 

pembajakan dalam bentuk penayangan dan pengunduhan gratis 

melalui internet atas karya sinematografi yang telah melekat di dalam 

masyarakat. 

                                                           
59 Lista Widyastuti, Log. Cit. 
60 Ibid. 
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Di sisi lain, bagi produser film dan/ atau pemegang hak cipta atas 

karya sinematografi tidak melakukan upaya yang tegas terhadap kasus 

pembajakan atas kasus penayangan dan pengunduhan gratis melalui 

internet. Meskipun telah dilakukannya upaya dalam kasus tersebut, bagi 

para pemegang hak cipta yang ingin menyelesaikan sengketa atas 

kasus tersebut membutuhkan biaya, waktu dan tenaga, sedangkan 

media digital yang menggunakan internet untuk mengakses informasi 

dan/ atau dokumen elektronik memiliki kemudahan bagi para pengguna 

atau pelaku pelanggaran untuk melakukan penayangan dan 

pengunduhan film secara gratis. 

Sedangkan, pihak pelaku, konsumen serta masyarakat belum 

memiliki kesadaran dan pengetahuan dalam hal perlindungan terhadap 

hak ekonomi yang dimiliki oleh pemegang hak cipta. Hal ini juga 

didasarkan pada keadaan dan ekonomi yang dimiliki oleh para pihak, 

dimana mereka tidak memiliki kemampuan untuk membeli karya cipta 

sinematografi yang dimiliki oleh pemegang hak cipta dan hanya dengan 

menggunakan internet dalam menggunakan media digital yang dapat 

diakses dimana saja dan kapan saja, serta tidak membutuhkan biaya 

yang besar merupakan salah satu keuntungan yang diperoleh dan 

alasan bagi para pelaku atau konsumen terhadap penayangan dan 

pengunduhan film secara gratis melalui internet. 
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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 

Hambatan yang ditemui dalam perlindungan hukum bagi 

pemegang hak cipta atas karya sinematografi dalam kasus penayangan 

dan pengunduhan gratis melalui internet memiliki beberapa faktor dari 

berbagai pihak, yaitu pemerintah, pemegang hak cipta, dan penonton 

film. Pemerintah maupun pencipta film dalam melindungi ciptaan berupa 

film yang beredar pada situs yang menyediakan fasilitas untuk 

melakukan penayangan dan pengunduhan film gratis, menghadapi 

beberapa hambatan atau kendala yang membuat kurangnya efektifitas 

dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta.  

a. Pemerintah 

Pemerintah dalam hal ini adalah Ditjen HKI Kemenkumham 

dan Kemenkominfo, kasus pembajakan atas karya cipta di bidang 

sinematografi dalam kasus penayangan dan pengunduhan tersebut 

terjadi di media internet sehingga sulit bagi pemerintah untuk 

memberantas masalah ini dari akarnya, hal tersebut dikarenakan 

pemerintah hanya dapat melakukan pemblokiran terhadap konten 

atau situs penyedia jasa layanan konten dan pemblokiran akses 

pengguna terhadap situs tertentu melalui pemblokiran internet 

protocol address sesuai dengan Pasal 56 ayat (1) UUHC. Namun, 



83 
 

setelah dilakukannya pemblokiran tersebut tidak serta merta 

menghentikan pembajakan atas karya sinematografi dalam kasus 

penayangan dan pengunduhan gratis melalui internet, hal tersebut 

didasarkan atas munculnya website serupa dengan nama domain 

yang berbeda, seperti lk21.com berubah nama menjadi dunia21.net. 

Pelaku pelanggaran atas pembajakan karya cipta di bidang 

sinematografi yang banyak, namun terbatasnya sumber daya 

manusia dalam menangani hal tersebut menjadi hambatan tersendiri 

bagi pemerintah. 

Di sisi lain, pemerintah menemukan hambatan dimana setiap 

orang dengan mudah dapat membuat sebuah website yang dimana 

kontennya melanggar peraturan dan melakukan akses terhadap 

situs-situs yang menyediakan fasilitas gratis dalam hal penayangan 

dan pengunduhan film. 

b. Pemegang Hak Cipta 

Pemegang hak cipta memiliki hak untuk melarang segala 

bentuk pelanggaran atas pembajakan karya cipta di bidang 

sinematografi yang dapat merugikan bagi pihak yang memiliki hak 

ekonomi atas ciptaannya. Namun, ketidakmampuan pemegang hak 

cipta untuk melakukan pengawasan atas penggandaan, 

penayangan dan pengunduhan secara gratis  melalui internet 
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terhadap situs-situs yang menjadi fasilisator dalam hal pembajakan 

atas ciptaannya. Serta adanya pemahaman bahwa dalam 

mengajukan gugatan di Pengadilan Niaga akan membutuhkan 

waktu, biaya yang besar dan proses yang lama, oleh karenanya 

jarang adanya delik aduan yang diajukan atau dilaporkan oleh para 

pemegang hak cipta yang mengetahui bahwa adanya pembajakan 

atas ciptaannya. 

Sementara itu, pemegang hak cipta juga memiliki hambatan 

dalam ketika sudah melakukan pengaduan dan pelaporan terkait 

pelanggaran yang ada terhadap karya sinematografi, akan 

diperlukan proses yang panjang untuk bisa melaksanakan 

kewenangan terkait penutupan situs-situs yang memiliki konten 

pelanggaran karya cipta sinematografi, dari mulai menunggu 

pelaporan lalu proses verifikasi, diadakannya rapat panel, sampai 

penindaklanjutan penutupan situs-situs tersebut dibutuhkan 

kerjasama dan koordinasi terlebih dahulu antara kedua kementerian 

inilah yang menjadi salah satu alasan banyak pemegang hak cipta 

karya sinematografi tidak melakukan pelaporan dan pengaduan ke 

pemerintah. Ditambah lagi ada pencipta atau pemegang hak cipta 

yang menjadikan kasus pembajakan tersebut sebagai bentuk suatu 
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promosi atas hasil karya cipta film tersebut jika karya cipta film 

mereka sudah laris di pasaran. 

c. Penonton Film 

Tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah dan 

kurang adanya apresiasi atau menghargai proses menciptakan hasil 

karya cipta film tersebut. Penonton situs-situs penayangan dan 

penguduhan gratis melalui internet ini lebih memilih menonton di 

situs-situs pembajakan karya sinematografi ini karena hanya 

membutuhkan kuota internet saja tanpa membutuhkan modal atau 

usaha lebih lagi seperti contoh harus membeli tiket bioskop, membeli 

alat pemutar VCD/DVD, membeli kaset VCD/DVD asli. Dikarenakan 

faktor murah dan mudah inilah yang menjadi alasan kenapa masih 

banyaknya penonton karya sinematografi yang dapat ditayangkan 

dan diunduh gratis melalui internet.   

  




