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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak cipta 

untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi ijin 

untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut 

perundang-undangan yang berlaku. Yang dimaksud pencipta ialah orang (atau 

beberapa orang secara bersama), yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan 

berdasarkan suatu kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan atau 

keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi, yang 

namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan dan pengumuman resmi tentang 

pendaftaran pada departemen kehakiman, atau orang yang namanya disebut 

dalam daftar ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan. 

Hak cipta diatur dalam Undang-Undang no. 6 Tahun 1982 (LN no. 15 

TLN 3217) yang menggantikan Auteurswet 1912 (S 1912 no. 600). Undang-

undang no. 6 tahun 1982 ini kemudian diubah oleh Undang-undang no. 7 

tahun 1987 (LN 42 tahun 1987) dan selanjutnya digantikan dengan Undang-

undang No 19 Tahun 2002. 

Pemegang hak cipta dalam, hal ini adalah penciptaan sebagai pemilik 

hak cipta, atau orang yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau orang 

lain yang menerima labih lanjut hak dari orang tersebut, sedangkan yang 
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dimaksud dengan ciptaan ialah hasil setiap karya cipta pencipta dalam bentuk 

khas apapun juga dalam lapangan ilmu, seni dan sastra. 

 
B. Pembatasan Masalah  

Perlindungan hak cipta meliputi ilmu, seni dan sastra, sehingga 

penelitian ini diperlukan pembataasan masalah. Adapun batasan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Perlindungan atas hak cipta hasil karya pengarang yang tertuang dalam 

perjanjian kerjasama pengarang dengan Penerbit dan Percetakan; 

2. Terbatas hanya pada perjanjian pengarang dengan Penerbit dan percetakan 

Bina Insani Surakarta. 

 
C. Perumusan Masalah 

Penelitian tentang perlindungan hak cipta pengarang oleh penerbit dan 

percetakan, merupakan suatu bentuk kerjasama antara 2 (dua) pihak. Dimana 

masing-masing pihak mempunyai kewajiban dan hak yang harus dipenuhi, 

sehingga untuk memperoleh hasil penelitian yang representative diperlukan 

rumusan masalah seperti berikut: 

1. Apakah landasan hukum perjanjian pengarang dengan Penerbit dan 

Percetakan Bina Insani? 

2. Bagaimana bentuk perjanjian pengarang dengan Penerbit dan Percetakan 

Bina Insani? 

3. Siapakah yang berkompeten terhadap perlindungan hak cipta pengarang 

atas perjanjian pengarang dengan Penerbit dan Percetakan Bina Insani? 
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4. Bagaimana bentuk perlindungan hukum Penerbit dan Percetakan Bina 

Insani dalam penerbitan buku? 

 
D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Untuk mengetahui landasan hukum perjanjian pengarang dengan Penerbit 

dan Percetakan Bina Insani 

2. Untuk mengetahui bentuk perjanjian pengarang dengan Penerbit dan 

Percetakan Bina Insani 

3. Untuk mengetahui yang berkompeten terhadap perlindungan hak cipta 

pengarang atas perjanjian pengarang dengan Penerbit dan Percetakan Bina 

Insani 

4. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hak cipta pengarang atas perjanjian 

pengarang dengan Penerbit dan Percetakan Bina Insani. 

 
E. Manfaat Penelitian 

Manfaat Penelitian ini terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu : 

1. Akademis 

a. Sebagai implementasi penulis dalam implementasi teori praktis 

b. Merupakan sumbangan pustaka pada khazanah keilmuan, terutama 

ilmu hukum khususnya tentang perlindungan hak cipta pengarang pada 

penerbit dan percetakan 

c. Sebagai bahan referensi bagi kelanjutan penelitian bidang hukum 
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2. Masyarakat 

a. Merupakan bahan pengetahuan hukum bagi masyarakat, khususnya 

hak dan kewajiban dalam kerjasama pengarang dengan penerbit dan 

percetakan 

b. Sebagai bentuk kepedulian atas kemungkinan terjadinya pertikaian 

atas kerjasama pengarang dengan penerbit dan percetakan di 

masyarakat. 

c. Sebagai referensi bagi praktisi-praktisi hukum yang berada di 

masyarakat. 

3. Pemerintah 

a. Sebagai referensi bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan 

laporan hasil investigasi bagi pemerintah. 

b. Merupakan bentuk tanggung jawab sebagai warga negara, dalam 

membantu penyelengaraan pemerinthan yang adil. 

 
F. Metode Penelitian 

Di dalam penelitian metodologi merupakan salah satu faktor yang 

penting. Adanya metode dapat menunjang suatu proses penyelesaian masalah 

yang sedang dibahas. 

Yang dimaksud dengan metode yaitu suatu cara atau jalan yang harus 

dilaksanakan untuk mencapai tujuan dengan alat-alat tertentu. Sedangkan yang 

dimaksud dengan penelitian (research) adalah suatu usaha untuk menemukan, 
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mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana 

dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.1 

Berdasarkan sifatnya menurut Soerjono Soekanto ada 3 jenis penelitian 

yaitu: 

1. Penelitian Eksploratif 

Suatu penelitian yang dilakukan apabila pengetahuan tentang suatu gejala 

yang hendak diteliti ternyata masih kurang sekali atau bahkan tidak ada 

sama sekali. 

2. Penelitian Deskriptif 

Suatu penelitian di mana dimaksudkan untuk memberikan data awal yang 

seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya. 

3. Penelitian Eksplanatoris 

Suatu penelitian yang dimaksdukan untuk menguji hipotesa-hipotesa 

tertentu yaitu hipotesa yang sudah mantap berdasarkan suatu kerangka 

pemikiran/teori yang sudah mantap pula.”2 

Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini 

meliputi, pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis data 

dan sumber data, serta analisis data. Berikut langkah-langkah metode 

penelitian tersebut: 

 

 

                                                 
1 Sutrisno Hadi, Metode Research I, Andi Offset, Yogyakarta, 1989, hal 33. 
2 Soerjono Soekanto, Pengantar  Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986, hal. 10. 
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1. Metode Pendekatan 

Dalam penelitian akan digunakan metode pendekatan Non 

doctrinal, karena dalam penelitian ini hukum tidak hanya dikonsepkan 

sebagai keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur kehidupan dalam 

masyarakat, akan tetapi juga digunakan untuk mengatur lembaga-lembaga 

dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah itu dalam 

masyarakat. 

2. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian 

diskriptif, yaitu penelitian dengan memberikan data seteliti mungkin yang 

sifatnya memaparkan atau menggambarkan obyek penelitian, dalam hal ini 

pelaksanaan perlindungan hak cipta pengarang pada penerbit dan 

percetakan Bina Insani Surakarta.    

3. Obyek  Penelitian 

Lokasi penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penerbit dan 

percetakan Bina Insani Surakarta. 

4. Jenis Data dan Sumber Data 

a. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam data 

yaitu: 

1) Data Primer 

Yaitu sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh secara 

langsung melalui penelitian lapangan atau berasal dari sumber 

yang pertama. 
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2) Data Sekunder 

Yaitu sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh tidak 

secara langsung atau data yang diperoleh dari berbagai literatur, 

dokumen, atau arsip dan catatan yang ada hubungannya dengan 

masalah yang diteliti. 

b. Sedang sumber data terdiri dari: 

1) Sumber Data Primer 

Yaitu sumber data yang dapat memberikan penjelasan dan 

gambaran yang jelas dan lengkap secara langsung mengenai 

perlindungan Hak Cipta. Dalam hal ini yang menjadi sumber 

primer adalah Undang-undang Hak Cipta Nomor 6 tahun 1982, 

Undang-undang Perubahan Hak Cipta Nomor 7 tahun 1987, dan 

Undang-undang No 19 tahun 2002. 

2) Sumber Data Sekunder 

Yaitu sumber data yang secara tidak langsung memberikan 

keterangan yang bersifat mendukung adanya sumber data primer 

yaitu berupa dokumen-dokumen, buku-buku, peraturan-peraturan 

hukum majalah dan sumber lain yang mendukung penelitian ini. 

c. Teknik Pengumpulan Data 

Mengenai teknik pengumpulan data, penulis mempergunakan: 

1) Observasi 

Yaitu metode pengumpulan dengan cara pengamatan 

langsung berkaitan dengan perlindungan hak cipta pengarang pada 
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penerbit dan percetakan Bina Insani Surakarta. 

2) Interview atau Wawancara 

Adalah cara untuk memperoleh data atau fakta dengan jalan 

mengadakan komunikasi atau tanya jawab dengan sumber data. 

Dalam hal ini penulis mengadakan wawancara dengan para pihak 

yang penulis anggap mengetahui atau mendalami masalah yang 

diteliti. Penulis menggunakan system interview bebas terpimpin 

artinya penulis telah mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih 

dahulu sebagai pedoman yang dimungkinkan, adanya variasi 

pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara 

dilakukan. 

3) Quesioner 

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab 

secara tidak langsung atau tertulis dengan responden. 

4) Kepustakaan 

Adalah teknik pengumpulan data dengan mengambil jalan 

mengutip dari sumber catatan yang ada. Sumber catatan tersebut 

berupa buku arsip, peraturan perundangan, dokumen dan literatur 

lain yang ada hubungannya dengan masalah yang hendak diteliti. 

5. Analisa Data 

Metode analisis data yang sesuai dengan jenis penelitian deskriptif. 

Analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang 

diperoleh dari kepustakaan yaitu peraturan-peraturan tentang perlindungan 
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hak cipta pengarang pada penerbit dan percetakan Bina Insani Surakarta 

kemudian dipadukan dengan pendapat responden di lapangan dan di 

analisis secara kualitatif yaitu tentang perlindungan hak cipta pengarang 

pada penerbit dan percetakan Bina Insani Surakarta kemudian disimpulkan 

dalam masalah yang umum dari hasil analisis tersebut selanjutnya 

digunakan untuk menjawab permasalahan dan disimpulkan secara 

deduktif.3 

 
G. Sistematika Skripsi 

Untuk memberikan gambaran secara garis besar mengenai skripsi ini, 

maka penulis menguraikan secara singkat rancangan sistematika skripsi ini 

sebagai berikut: 

BAB I.  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Pembatasan Masalah 

C. Perumusan Masalah 

D. Tujuan Penelitian 

E. Manfaat Penelitian 

F. Metode Penelitian 

G. Sistematika Skripsi 

BAB II.  TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian Hukum Perjanjian 

                                                 
3 Moleong, Lexy J, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung, Remaja Rosda Karya, 1994. 
 



 10 

B. Pengertian Hak Cipta 

C. Ruang Lingkup Hak Cipta  

BAB III.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Landasan hukum perjanjian pengarang dengan Penerbit dan 

Percetakan Bina Insani 

B. Bentuk perjanjian pengarang dengan Penerbit dan Percetakan 

Bina Insani 

C. Pihak-pihak yang berkompeten dalam perlindungan hak cipta 

pengarang atas perjanjian pengarang dengan Penerbit dan 

Percetakan Bina Insani 

D. Bentuk Perlindungan Hukum Penerbit dan Percetakan Bina 

Insani dalam Penerbitan Buku 

BAB IV.  KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

B. Saran-saran 

 


