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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Pemegang hak cipta dalam hal karya cipta di bidang sinematografi telah 

memiliki pengaturan hukum mengenai perlindungan hukum, yakni di 

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

ekonomi yang dimiliki oleh pemegang hak cipta sesuai dengan Pasal 8 

menjelaskan bahwa hak eksklusif untuk mendapatkan manfaat ekonomi 

atas ciptaan, dimana ciptaan dalam bidang seni termasuk di dalamnya 

adalah karya sinematografi merupakan ciptaan yang dilindungi oleh hak 

cipta berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf m. Oleh karenanya, 

pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi berdasarkan Pasal 9 ayat (1) 

untuk melakukan penjualan, penggandaan, pendistribusian, serta 

pertunjukan dari karya sinematografi (film). Akibatnya, dengan belum 

adanya pengalihan hak ekonomi kepada pihak lain, maka pemegang 

hak cipta karya sinematografi masih memiliki hak ekonomi atas 

ciptaannya, sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Hak 

Cipta. 
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Pengaturan hukum mengenai pemegang hak cipta atas karya cipta di 

bidang sinematografi di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 

tentang Hak Cipta belum maksimal dalam hal penerapan dan 

penegakannya. Hal tersebut berdasarkan pada ketentuan-kententuan 

bagi pemegang hak cipta khususnya mengenai produser film yang 

masih tersirat, tidak adanya ketentuan yang secara khusus mengatur 

mengenai produser film serta hak ekonominya. 

2. Perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta terhadap pembajakan 

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, telah diatur dalam Pasal 1 

angka 4 jo. Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta, produser film sebagai 

pemegang hak cipta merupakan penerima hak yang secara sah dari 

pencipta sehingga memiliki sebagian hak eksklusif berupa hak ekonomi. 

Adanya hak ekonomi yang dimiliki pemegang hak cipta merupakan 

salah satu bentuk hubungan hukum antara pencipta dengan pemegang 

hak cipta berdasarkan lisensi, sesuai dengan Pasal 1 angka 20 Undang-

Undang Hak Cipta. Oleh karenanya, pemegang hak cipta yang juga 

dikatakan sebagai penerima lisensi berhak menerima royalti 

berdasarkan Pasal 1 angka 20 jo. Pasal 9 ayat (1) atas penjualan, 

penggandaan, pendistribusian, serta pertunjukkan dari karya 

sinematografi (film). 
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Berdasarkan Pasal 17 jo. Pasal 10 Undang-Undang Hak Cipta yang 

telah menjelaskan bahwa pemegang hak cipta merupakan pihak yang 

memilki hak atas hak ekonomi atas suatu ciptaan karya sinematografi, 

sepanjang belum adanya pengalihan hak ekonomi kepada pihak lain, 

maka pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan 

dan/ atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/ atau 

hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya. Oleh karena itu, 

bagi situs-situs yang memberikan fasilitas untuk dilakukannya 

penayangan dan pengunduhan secara gratis melalui internet atas karya 

sinematografi (film) seharusnya tidak membiarkan adanya hasil karya 

sinematografi yang berasal dari pelanggaran hak cipta. Pembajakan 

berdasarkan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Hak Cipta merupakan 

penggandaan ciptaan dan pendistribusian barang hasil penggandaan 

secara tidak sah untuk memperoleh keuntungan ekonomi. 

Penyebab dari adanya pembajakan terhadap karya cipta di bidang 

sinematografi yang masih banyak terjadi di Indonesia, antara lain 

adanya faktor kebutuhan, ekonomi, ketidaktegasan terhadap 

pelaksanaan dan penegakan dari Undang-Undang Hak Cipta, sehingga 

perlindungan bagi pemegang hak cipta masih lemah dan belum bisa 

secara maksimal. Di sisi lain, pemegang hak cipta karya sinematografi 

sebagai pihak yang dirugikan atas pembajakan tersebut tidak 

mengambil tindakan tegas dengan melakukan pelaporan kepada aparat 
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penegak hukum, hal tersebut didasarkan pada proses dalam pengajuan 

gugatan ke Pengadilan Niaga membutuhkan waktu, biaya yang besar 

dan proses yang lama. 

Oleh karena itu, dalam melindungi pemegang hak cipta terhadap 

pembajakan atas karya cipta di bidang sinematografi ditinjau dari 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta kurang tegas 

dan efektif dalam pelaksanaan dan penegakannya. 

3. Pemerintah dan pemegang hak cipta dalam melindungi ciptaan berupa 

film yang beredar pada situs yang menyediakan fasilitas untuk 

melakukan penayangan dan pengunduhan film gratis, juga menghadapi 

beberapa hambatan-hambatan yang terjadi di dalam perlindungan 

hukum bagi pemegang, sehingga kurang efektifitas dalam upaya 

penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta atas karya cipta di 

bidang sinematografi, antara lain : 

a. Pemerintah 

Pemerintah dalam hal ini adalah Ditjen HKI Kemenkumham 

dan Kemenkominfo, sulit untuk memberantas sampai tuntas dalam 

menangani pengawasan dan pencegahannya didasarkan karena 

perkembangan teknologi yang sangat cepat sehingga tingkat 

pelanggaran pelaku pembajakan karya cipta juga meningkat dan 

sulitnya untuk melacak pelaku atau pemilik yang menyediakan situs-

situs pembajakan karya sinematografi. Hal tersebut juga 
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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, tetapi setelah adanya 

pemblokiran terhadap situs-situs pelanggaran hak cipta karya 

sinematografi hanya akan mengganti alamat domain dan situs 

pembajakan masih tetap ada di internet. 

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 

terhadap situs-situs yang menjadi fasilisator dalam hal pembajakan 

atas ciptaannya. Serta adanya pemahaman bahwa dalam 

mengajukan gugatan di Pengadilan Niaga ataupun pelaporan 

melalui Ditjen HKI akan membutuhkan waktu, biaya yang besar dan 

proses yang lama, oleh karenanya jarang adanya delik aduan yang 

diajukan oleh para pemegang hak cipta yang mengetahui bahwa 

adanya pembajakan atas ciptaannya. Ditambah lagi banyak 
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produser film yang acuh ketika mengetahui karya sinematografi 

miliknya berada di situs-situs pelanggaran hak cipta. 

c. Penonton film 

Belum adanya kesadaran penonton film dalam memberi 

apresiasi yang layak terhadap hak cipta atas ciptaan yang dimiliki 

oleh pencipta atau pemegang hak cipta yang sejatinya mereka bisa 

menikmati hasil dari karya sinematografi berupa hak ekonomi yang 

tidak setiap masyarakat mengetahui mengenai hal tersebut. Serta, 

hal ini juga tidak lepas dari kemudahan masyarakat untuk 

mengakses situs-situs yang menyediakan fasilitas untuk 

penayangan dan pengunduhan film gratis melalui internet. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, maka dapat 

disarankan kepada beberapa pihak, sebagai berikut : 

1. Pemerintah 

Pemerintah sebagai pengawas dan pembuat peraturan 

perundang-undangan seharusnya bisa tegas dalam menegakkan 

pelaksanaan dan pengawasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 

tentang Hak Cipta, demi dapat menjaminnya suatu perlindungan hukum 

bagi pemegang hak cipta terhadap pembajakan atas karya cipta di 

bidang sinematografi. Selain itu, pemerintah diharapkan dapat terus 

melakukan sosialisasi Undang-Undang Hak Cipta, sehingga 
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masyarakat tahu dan mengerti, bahkan menjadi taat atas ketentuan 

peraturan perundang-undangan mengenai hak cipta. Di sisi lain, 

pemerintah diharapkan untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang 

lebih banyak khususnya dibidang teknologi dan informasi dan 

pemerintah dapat melakukan pengawasan terhadap pembuatan situs 

baru melalui pendaftaran yang langsung diawasi oleh Ditjen HKI 

Kemenkumham dan Kemenkominfo. 

2. Pemegang hak cipta 

Pemegang hak cipta dalam hal ini produser film sebagai pihak 

yang telah dirugikan dengan adanya pembajakan atas karya cipta di 

bidang sinematografi dan adanya delik aduan, seharusnya para 

pemegang hak cipta untuk lebih aktif dalam mengajukan gugatan di 

Pengadilan Niaga ataupun pelaporan langsung kepada Ditjen HKI 

Kemenkumham dan Kemenkominfo terkait pembajakan karya cipta 

sinematografi miliknya. Oleh karena itu, dengan melakukan pelaporan 

atau pengajuan gugatan, maka pemegang hak cipta juga akan lebih 

mendapatkan manfaat berupa hak ekonomi yang seharusnya 

diperolehnya dan memberikan pengaruh bagi pemegang hak cipta atau 

produser film lebih peduli tentunya akan mendorong pemegang hak 

cipta lainnya untuk ikut berpartisipasi guna menekan kasus pembajakan 

yang terjadi di Indonesia menjadi lebih bisa diminimalisir. 
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3. Penonton film 

Diharapkan masyarakat untuk lebih menghargai dan memiliki 

kesadaran sehinggga peduli atas karya cipta seseorang ketika karya 

cipta mendapatkan penghargaan atau apresiasi dari masyarakat 

dengan layak, seperti menonton film di bioskop, membeli VCD/DVD asli 

atau berlangganan aplikasi penayangan dan pengunduhan film secara 

resmi, maka secara otomatis industri perfilman di Indonesia akan 

semakin meningkat dan lebih baik. Dengan begitu, menjadi dorongan 

bagi masyarakat untuk terus kreatif dalam berkarya dan berinovasi 

dalam menciptakan karya sinematografi.




