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ABSTRAK 

 

Trias Hernanda, NIM C 100 070 162, TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN 

HUKUM DI BIDANG HAK CIPTA MODEL UKIRAN KAYU 

DI KABUPATEN JEPARA (Study kasus Pengadilan Niaga Semarang) 

Tujuan penelitihan ini adalah  penulis ingin mengetahui langkah-langkah 

penegakan hukum di bidang hak cipta di Kabupaten Jepara. Mengetahui hal-hal yang 

menyebabkan pihak melakukan pelanggaran di bidang hak cipta. Mengetahui akibat 

hukum yang timbul bagi para pihak yang melakukan pelanggaran hukum di bidang 

hak cipta. 

Berdasarkan uraian hasil penelitihan dan analisis data, maka dapat disimpulkan 

Faktor-faktor yang menjadi penyebab masih maraknya parktik pelanggaran hak cipta 

atas model ukiran kayu di Kabupaten Jepara karena masyarakat perajin banyak 

mengabaikan bahkan terkadang acuh tak acuh jika karyanya dijiplak oleh orang lain 

untuk kepentingan komersil. Selain itu adanya kesalahan gugatan dalam suatu 

sengketa yang diajukan ke Pengadilan Niaga di mana terjadi kesalahan mengenai 

kedudukan hokum dari penggugat dapat menjadi sebab semakin maraknya terjadinya 

pelanggaran hak cipta walaupun secara fakta memang telah terjadi suatu pelanggaran 

hak cipta. Kesalahan mengenai kedudukan hokum penggugat dapat dimanfaatkan 

oleh pelanggar hak cipta untuk dapat lolos dari jeratan hukum. Upaya penegakan 

hokum bidang hak cipta model ukiran kayu di Kabupaten Jepara dapat diselesaikan 

melalui jalur pengadilan atau di luar pengadilan. Apabila diselesaikan  melalui jalur 

pengadilan maka dapat secara perdata maupun secara pidana. Melalui jalur di luar 

pengadilan, maka sering dikenal dengan penyelesaian menggunakan jalur 

Alternatiive Dispute resolution (ADR). Apabila menyangkut perkara perdata maka 

diselesaikan melalui Pengadilan Niaga (Comercial Court), Penegakan hukum yang 

dilakukan oleh pihak Deperindag Jateng dengan melalui penyuluhan secara langsung 

kepada para pengrajin seni ukir di Jepara dan melakukan sosialisasi kepada seluruh 

pengrajin seni ukir Jepara khususnya mengenasi sosialisasi macam-macam 

pelanggaran pidana HKI serta sanksi hukumannya. Penegakan hukum yang 

dilakukan oleh para pengrajin melalui pembentukan perkumpulan para pengrajin 

kemudian diadakan pertemuan rutin diantara para pengrajin saling silaturahmi dalam 

wadah paguyuban pengrajin seni ukir Jepara untuk saling memantau dan mengawasi 

terhadap segala aktifitas para pengrajin dalam menciptakan suatu produk kerajinan. 

Akibat hokum bagi para pihak yang melakukan pelanggaran hokum di bidang hak 

cipta dapat dilakukan penuntutan secara pidana sesuai Undang-Undang No 19 Tahun 

2002 tentang Hak Cipta maupun diajukan gugatan perdata sesuai KUHPerdata ke 

Pengadilan Niaga. Prosedur suatu permohonan perlanggaran hak cipta model ukir di 

Kabupaten Jepara untuk diadukan ke pihak berwajib khususnya syarat permohonan 

yang ditentukan pengadilan hak cipta di awali dengan mengajukan gugatan ke 

pengadilan niaga sesuai hokum acara HIR maupun hokum acara khusus yang berlaku 

di Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta 

 

Kata kunci : Penegakan hukum, Bidang hak cipta, model ukiran kayu. 
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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk 

mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya atau memberikan izin untuk itu 

dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatsan menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Pelangaran di bidang hak cipta di Kabupaten Jepara terkait dengan 

kesadaran hukum. Berdasarkan penelitian tentang tinjauan yuridis dalam 

penegakan hukum  di bidang hak cipta  ukiran kayu di Kabupaten Jepara 

menunjukan bahwa  kesadaran hukum, khususnya pihak-pihak yang tidak 

memiliki hak cipta yang mempergunakan hak cipta tanpa izin pemegang hak 

cipta, kantor perwakilan HAKI di Jawa Tengah  menyimpulkan bahwa rendahnya 

kesadaran hukum serta pengertian isi hukum penerimaan hukum dan perilaku 

hukum dalam pelaksanaan dan penegakan hukum di bidang hak cipta . 

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, untuk lebih mengetahui dan 

mempelajari sejauh mana penegakan hukum di bidang hak cipta di Kabupaten 

Jepara maka penulis mengambil judul skripsi yaitu : TINJAUAN YURIDIS 

DALAM PENEGAKAN HUKUM BIDANG HAK CIPTA UKIRAN KAYU DI 

KABUPATEN JEPARA 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang penulis angkat dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Faktor apakah yang menyebabkan para pihak melakukan pelanggaran hak 

cipta 

2.  Upaya penegakan hukum bidang hak cipta di kabupaten jepara      

3. Apa akibat hukum yang timbul bagi para pihak yang melakukan pelanggaran 

di bidang hak cipta 

C. Tujuan penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis mempunyai tujuan 

penelitian yaitu : 

1. Tujuan objektif 
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a. Penulis ingin mengetahui langkah-langkah penegakan hukum di bidang 

hak cipta di Kabupaten Jepara. 

b. Penulis ingin mengetahui hal-hal yang menyebabkan pihak melakukan 

pelanggaran di bidang hak cipta. 

c. Penulis ingin mengetahui akibat hukum yang timbul bagi para pihak 

yang melakukan pelanggaran hukum di bidang hak cipta. 

2. Tujuan subyektif 

a. Untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian  

b. Untuk menambah pengetahuan penulis dibidang hak cipta model ukiaran 

kayu dari kabupaten jepara  

c. Untuk meningkatkan dan mendalami berbagi macam teori ilmu hukum 

perdata khususnya bidang hak cipta  

d. Untuk memperoleh data yang penulis pergunakan dalam penyusunan 

skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan dalam 

ilmu hukum fakultas hukum  Universitas Muhammadiyah Surakarta 

D. Manfaat Penelitian 

Dalam penulisan ini, penulis mempunyai tujuan yaitu sebagai berikut : 

1. Manfaat teoritis  

a. Dengan adanya penulisan skripsi ini, diharapkan dapat memberikan 

sumbangan dan masukan guna mengembangkan hukum khususnya 

hukum perdata. 

b. Dengan adanya penulisan skripsi ini, peulis berharap dapat membantu 

memecahkan masalah yang sedang dihadapi atau mungkin akan dihadapi, 

yaitu dalam hal penegakan hukum di bidang hak cipta. 

c. Untuk lebih memahami dan mengerti tentang upaya-upaya yang 

dilakukan dalam hal penegakan hukum bidang hak cipta khususnya serta 

bidang HAKI pada umumnya. 

2. Manfaat praktis 

a. Sebagai masukan kepada pihak yang berkepentingan langsung dengan 

hasil penelitian ini, serta saran untuk menambah wawasan dan 
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pengetahuan bagi pembaca mengenai perlindungan hak cipta di bidang 

model ukiran kayu dari Kabupaten Jepara 

b. Memberikan wawasan bagi msayrakat untuk mengetahui proses 

perlindungan hak cipta model ukiran kayu dari Kabupaten Jepara  

E. Metode Penelitian 

Sesuai dengan judul dari penulis ini maka penulis dalam mengadakan penelitian 

ini menggunakan beberapa metode sebagai berikut : 

1. Metode Pendekatan 

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 

pendekatan secara yuridis empiris pendekatan yuridis diartikan sebagai 

pendekatan terhadap aturan-aturan hukum mengenai  penegakan hukum 

bidang hak cipta model ukiran kayu sebagai suatu bagian hak atas kekayaan 

intelektual (HAKI) serta prakteknya dalam kehidupan social 

masyarakat.sedangkan pendekatan empiris dimaksudkan ialah sebagai usaha 

mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai 

dengan kenyataan  dalam masyarakat.
1
 

2. Jenis  Penelitian 

Jenis penelitian penulisan skripsi ini, penulis menggunakan sifat 

deskriptif  yaitu sesuatu penelitian yang  dimaksukan untuk memberikan 

data-data yang diteliti mengkin tentng manusia, keadaan gejala-gejala yang 

lain.
2
 

3. Jenis data  

Data yang digunakan dalm penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu 

sebagai berikut : 

a. Data primer  

Data yang diperoleh melalui penelitian di Pengadilan Niaga Semarang 

dan wawancara terhadap petugas Haki di dinas perindustrian semarang  

b. Data sekunder  

                                                
1 Rony Hanitijo Soemitro, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta:Ghaia 

Indonesia,Hal 39 
2 Khuzalifah Dimyati dan Kelik Wardiono,2004, Metode Penelitian Hukum, Surakarta:Fakultas 

Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Hal 3 
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Merupakan data yang dioeroleh dari pustaka meliputi buku-buku, 

artikel,hasil seminar, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan 

obyek penelitian 

4. Lokasi penelitian  

Yang menjadi obyek dari penelitian ini adalah Pengadilan Niaga 

Semarang, pengrajin ukiran kayu di jepara . 

5. Metode Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Wawancara atau interview merupakan tanya jawab secara lisan 

dimana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung. Dalam proses 

interview ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda. Satu 

pihak berfungsi sebagai pencari informasi (interview) sedangkan pihak 

lain berfungsi sebagai informan. 

b. Dokumentasi 

Yaitu pengumpulan data yang mengacu pada dokumen-dokumen 

yang ada pada Tinjauan Yuridis Penegakkan Hukm di Bidang Paten pada 

Pengadilan Niaga Semarang. 

c. Penilitian Pustaka 

6. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode analisis data secara kualitatif yaitu suatu metode analisis data yang 

menghasilkan data deskriptif analisis atau apa yang dinyatakan responden 

secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan 

dipelajari sebagai sesuatu yang utuh
3
.  

 

TINJAUAN PUSTAKA 

1. Pengertian Hak Cipta 

Pengertian  Hak Cipta menurut Muhammad Djumhana dan R. 

Djuaedillah. adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk 

mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya atau memberikan izin untuk itu 

                                                
3
 Soerjono soekanto dan Sri pamuji,   Penelitian Hukum Normatif.Jakarta:  CV Rajawali.Hal 13 
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dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatsan menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku menurut KUHPerdata dari pengertian diatas memiliki 

garis besar yaitu mempunyai tujuan untuk melindungi wujud karya yang lahir 

dari keahlian manusia yang mempunyai nilai seni.pengertian pencipta sendiri 

adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang dari inspirasinya 

melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, 

ketrampilan yang dituangkan dalam bentuk khas, dan bersifat pribadi.
4
  

Rooseno Harjowidigdo mengungkapkan bahwa Hak Cipta menurut Asas 

Droit de Suit, adalah hak yang tidak bisa dicabut dan diberikan oleh Undang – 

Undang kepada Pencipta atau ahli warisnya atau instansi lain yang dijamin oleh 

undang – undang, setelah meninggalnya Pencipta, ahli waris diberikan hak untuk 

menuntut bagian hasil dari penjualan ulang dari copy asli ciptaan dalam jangka 

waktu perlindungan Hak Cipta, hal ini dapat pula diperluas terhadap penjualan 

umum atau naskah asli, dan Pencipta berhak pula mengontrol ciptaannya 

berdasarkan asas Droit Moral dan juga berhak melarang orang lain mengubah 

ciptaannya kedalam bentuk apapun yang dapat berakibat buruk pada reputasi 

seninya
5
. Amir Pamuntjak menyatakan bahwa istilah Hak Cipta biasanya 

dihubungkan dengan keseluruhan hasil karya dalam bidang kesenian dan 

kebudayaan. Hak Cipta menjadi sangat penting karena sudah banyak ciptaan 

yang dihasilkan tidak dilindungi oleh hukum, maka dengan adanya Hak Cipta 

dan sudah diatur dalam undang – undang si pencipta terlindungi hak – haknya 

sebagai seorang pencipta
6. Pasal 1 ayat 2 mendefinisinisikan pengarang atau 

pencipta sebagi seorang yang memiliki inspirasi dan dengan inspirasi tersebut 

menghasilkan karya yang berdasarkan kemampuan intelektual. 

2. Sejarah Ukiran Kayu di Indonesia 

Seni  ukir kayu adalah teknik cukilan pada kayu membentuk ornamen 

atau ragam hias hasil rangkaian yang berelung-relung, saling menjalin, berulang 

                                                
4 Muhammad Djumhana, R. Djuaedillah.Hak Milik Intelektual Sejarah,Teori dan Prakteknya di 

Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal 50 
5
 Soedjono Dirdjosisworo, 2005, Antisipasi Terhadap Bisnis Curang, CV. Utomo, Bandung, 

selanjutnya disebut Soedjono Dirdjosisworo I, hal 119 
6
 Amir Pamuntjak dkk, 1994, Sistem Paten (Pedoman Praktik dan Alih Teknologi), 

Djambatan, Jakarta, hal 4 
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dan sambung-menyambung, hingga mewujudkan gambar indah yang kita kenal 

dengan relief. Relief dalam ukiran tersusun dari cekungan(kruwikan) dan 

cembungan(buledan) serta lebih bersifat dua dimensi, ini yang membedakan seni 

ukir dengan seni pahat yang menghasilkan karya seni dalam wujud tiga dimensi 

seperti patung dan sclupture. 

Seni ukir modern merupakan seni kebudayaan bangsa Melayu sejak abad 

500 SM. Tercatat  daerah Kelantan, Melaka dan Negeri Sembilan telah lebih 

dahulu mengembangkan kesenian ini untuk membuat hiasan tradisional dan 

hiasan penghias interior didalam istana. 

Bangsa Indonesia sudah mengenal seni ukir sejak Zaman batu 

muda(neolitik) sekitar abad 1500 SM. Motif dan pengerjaannya masih sederhana 

berupa motif-motif geometri seperti garis, titik, lengkungan pada permukaan 

bidang material yang berasal dari alam seperti kayu, batu, logam mulia, tanduk 

dan sebagainya. Penggunaan gergaji, ketam, palu dan pahat mempengaruhi 

perkembangan seni ukir sehingga menciptakan motif yang lebih beragam dan 

unik misalnya hewan, tumbuhan atau manusia. Bahkan beberapa ada yang 

menirukan gaya lekukan bara api yang melengkung-lengkung indah, kosmos 

(alam semesta) dan sebagainya. 

 

PEMBAHASAN 

HASIL PENELITIHAN DAN PEMBAHASAN 

A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Para Pihak Melakukan Pelanggaran 

Hak Cipta. 

Ukiran adalah kerajinan utama dari kota Jepara dan merupakan sejarah 

kota Jepara. Ukiran dari Jepara adalah ukiran yang berasal dari kayu yang bisa 

berasal dari kayu jati,mahoni,sengon dan lain-lain. Di kota Jepara hampir di 

seluruh kecamatan mempunyai mebel dan ukir kayu sesuai dengan keahliannya 

sendiri-sendiri.Hasil dari kerajinan ukir jeparabisa bermacam-macam bentuk 

mulai dari motif patung,motif daun,relief dan lain-lain. Ukiran dari kayu di 

jepara ini untuk produksinya ada tempat-tempat yang lekat dengan para ahli 

pahat ukir jepara sebagai centre of production yaitu di Desa Mulyoharjo untuk 
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pusat kerjinan ukir dan patung Jepara.Sedangkan untuk Kerjinan ukir berbentuk 

Relief terletak di desa Senenan dekat Rumah sakit Kartini Senenan.Menurut 

sejarah mengapa masyarakat Jepara mempunyai keahlian di pahat ukir kayu 

adalah konon pada jaman dulu kala ada seorang seniman hebat yang bernama Ki 

Sungging Adi Luwih.Dia tinggal di kerajaan.Kepiawaian Ki Sungging ini 

terkenal dan sang raja pun akhirnya mengetahuinya.Singkat cerita raja 

bermaksud memesan gambar untuk permaisurinya kepada Ki Sungging.Ki 

Sungging bisa menyelaikan gambarnya dengan baik namun pada saat Ki 

Sungging hendak menambahkan cat hitam pada rambutnya,ada cat yang tercecer 

di gambar permaisuri tersebut bagian paha sehingga nampak seperti 

tahilalat.Kemudian diserahkan kepada raja dan raja sangat kagum dengan hasil 

karyanya.Namun takdir berkata lain sang raja curiga kepada Ki Sungging bahwa 

mungkin Ki Sungging pernah melihat permaisuri telanjang karena melihat 

gambar tahilalat pada pahanya.Akhirnya raja menghukum Ki sungging dengan 

membawa alat pahat disuruh membuat patung permaisuri di udara dengan naik 

layang-layang. 

Ukiran patung permaisuri sudah setengah selesai tapi sialnya datng angin 

kencang dan patung jatuh dan terbawa sampai Bali.Itulah sebabnya mengapa 

masyarakat Bali juga terkenal sebagai ahli membuat patung.Dan untuk alat pahat 

yang dipakai oleh ki Sungging jatuh di belakang gunung dan ditempat jatuhnya 

pahat inilah yang sekarang diakui sebagai Jepara tempat berkembangnya ukiran . 

Ukiran Jepara mempunyai ciri khas yang menunjukkan bahwa ukiran itu 

asli dari Jepara atau tidak.Salah satu ciri khas yang terkandung didalamnya 

adalah bentuk corak dan motif.Untuk motif sendiri bisa kita lihat dari : Daun 

Trubusan yang terdiri dari dua macam yaitu dilihat dari yang keluar daritangkai 

relung dan yang keluar dari cabang atau ruasnya. Ukiran asli Jepara juga terlihat 

dari motif Jumbai atau ujung relung dimana daunnya seperti kipas yang sedang 

terbuka yang pada ujung daun tersebut meruncing dan  juga ada buah tiga atau 

empat biji keluar dari pangkal daun.Selain itu,tangkai relungnya memutar dengan 

gaya memenjang dan menjalar membentuk cabang-cabang kecil yang mengisi 

ruang atau memperindah. Ciri-ciri Khas diatas sudah cukup mewakili sebagai 
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identitas ukiran Jepara. Bentuk motif ukiran tersebut ada juga yang oleh para ahli 

pahat disisipkan di berbagai alat rumah tangga seperti contoh di kursi atau meja 

yang diberikan ukiran khas Jepara,juga yang lain misal figura foto yang diberi 

khas Jepara dengan ukiran. Ukiran Jepara terkenal mulai dari dalam kota,dalam 

negeri sampai di liaur negeri juga. Hal ini tentu memberi kemudahan untuk 

pengenalan produk dan ada keuntungan titik awal karena sudah mulai dikenal 

oleh kalangan luas. Kalau di dalam kota sendiri pusat penjualan terletak di desa 

Ngabul,Tahunan sedangkan untuk di luar negeri dengan adanya ASEAN CHINA 

FREE TRADE AREA (ACFTA) bisa menjadi peluang perdagangan strategis 

ukiran Jepara. Ukiran Jepara bisa lebih banyak dikenal di mata dunia dan kita 

juga bisa mengembangkan usaha ukiran melalui peluang diatas. Tapi perlu 

diingat juga bahwa bisa juga menjadi tantangan untuk kita karena ada berlakunya 

kemitraaan dagang strategis melalui TRADE RELATED INTELLECTUAL 

PROPERTY RIGHTS ( TRIPP ) karena dengan adanya pasar bebas dan hukum 

dagang international,teknologi tradisional karaya Jepara seperti ukiran perlu 

dilindungi hak patennya. Hak paten sangat diperlukan untuk membantu proses 

perdagangan ukiran Jepara.Jika kita sudah memiliki hak paten tersebut padahal 

disisi lain ukiran di jepara sudah dikenal oleh kalangan luas,maka proses 

penentuan harga dan pemasarannya pun akan mudah dan dari waktu ke waktu 

para pemesan atau pembeli akan tahu bahwasanya kalu pedagang dari Jepara 

sudah pasti membawa khas produknya yaitu ukiran.
7
 

B. Upaya Penegakan Hukum Bidang Hak Cipta di Kabupaten Jepara. 

Pada dasarnya pelanggaran HKI dapat terjadi melalui beberapa bentuk 

pelanggaran. Bentuk pelanggaran tersebut antara lain : melakukan copy, 

memalsukan, meniru, pembocoran informasi rahasia, melakukan reproduksi, 

plagiat dst. Adapun motif umum yang melatarbelakanginya adalah persoalan 

ekonomi, disamping motif lain yang sangat tergantung pada pihak yang 

melakukan pelanggaran tersebut. Pihak yang dirugikan dengan adanya 

                                                
7
 http://komunitasjepara.blogdetik.com/2012/02/14/ukiran-asli-jepara/, Download 13 

Januari 2013 19.30. 

http://komunitasjepara.blogdetik.com/2012/02/14/ukiran-asli-jepara/
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pelanggaran tersebut, antara lain ; pemerintah, konsumen, pelaku usaha, 

masyarakat. 

Upaya penegakan hokum bidang hak cipta atas perkara penjiplakan buku 

katalog model ukir di Kabupaten Jepara dapat diselesaikan melalui jalur 

pengadilan atau di luar pengadilan. Apabila diselesaikan  melalui jalur 

pengadilan maka dapat secara perdata maupun secara pidana. Melalui jalur di 

luar pengadilan, maka sering dikenal dengan penyelesaian menggunakan jalur 

Alternatiive Dispute resolution (ADR). Penyelesaian pelanggaran HKI secara 

perdata melalui jalur pengadilan dapat berupa tuntutan ganti kerugian, 

pembatalan hak, penghentian semua kegiatan  pelanggaran. Sedangkan  

penyelesaian pelanggaran HKI secara pidana termasuk sebagai delik aduan, 

kecuali hak cipta. Dengan demikian dapat disimpulkan prinsip-prinsip dasar 

HKI, bahwa :
8
 

a. HKI hanya melindungi ekspresi/bentuk dari ide, konsep atau gagasan. HKI 

tidak melindungi ide, konsep, gagasan, fakta tertentu; 

b. HKI memberikan monopoli pada pencipta, penemu atau inventor dst. 

c. Beberapa HKI memberikan  hak pada pemiliknya karena : pendaftaran 

(merek,paten,desain industry, desain tata letak sirkit terpadu), bisa 

didaftarkan bisa tidak (hak cipta), dan tidak perlu pendaftaran (rahasia 

dagang). 

d. Sifat delik. Terdapat beberapa sifat delik, yaitu ; delik biasa (hak cipta), 

delik aduan (merek, paten, rahasia dagang, desain industry, desain tata letak 

sirkit terpadu). 

Adapun penyelesaian sengketa pelanggaran HKI, apabila menyangkut 

perkara perdata maka diselesaikan melalui Pengadilan Niaga (Comercial Court), 

sedangkan yang menyangkut tindak pidana diselesaikan melalui Pengadilan 

negeri. Akan tetapi untuk perkara perdata maupun pidana  yang menyangkut 

rahasai dagang semuanya diselesaikan melalui Pengadilan Negeri.
9
 

                                                
8 Budi Santoso, 2011, “HKI (Hak Kekayaan Intelektual)”, Semarang: Pustaka Magister, Hal. 24. 
9 Ira , Hakim Pengadilan Niaga Semarang, Wawancara Pribadi,  Surakarta,19 Maret 2012, pukul 

08.30 WIB. 
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Upaya penegakan hukum selain melalui jalur pengadilan dan diluar 

pengadilanpun juga dilakukan secara preventif (upaya pencegahan) terhadap 

pelanggaran HKI oleh pihak Deperindag Jateng maupun pengrajin ukiran Jepara. 

Penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Deperindag Jateng dengan melalui 

penyuluhan secara langsung kepada para pengrajin seni ukir di Jepara dan 

melakukan sosialisasi kepada seluruh pengrajin seni ukir Jepara khususnya 

mengenasi sosialisasi macam-macam pelanggaran pidana HKI serta sanksi 

hukumannya. Deperindag Jateng berharap dengan semua pengrajin seni ukir 

yang mengetahui secara dini macam-macam pelanggaran HKI serta sanksinya 

maka diharapkan para pengrajin sadar hukum dan dalam menciptakan karya-

karya ukirnya dapat bersaing secara sehat tanpa melakukan penjiplakan karya 

HKI berupa ukiran kerajinan kayu yang mereka ciptakan. Pihak Deperindag 

Jateng dalam melakukan sosialisasi kepada para pengrajin biasanya juga 

berkoordinasi dengan pihak Pemda Kabupaten Jepara dan Deperindag Kabupaten 

Jepara. Biasanya sosialisasi dilakukan di kantor Deperindag Kabupaten Blora 

sendiri. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Deperindag sendiri 

sebatas upaya preventif (pencegahan) terjadinya pelanggaran HKI seni ukir khas 

Jepara dan pihak Deperindag tidak memiliki kewenangan yang diamanatkan oleh 

UU HKI untuk memberikan sanski pidana karena kewenangan untuk 

memberikan sanksi pidana adalah kewenangan dari aparat penegak hukum 

(Kepolisian, Kejaksaan, Advokat serta Hakim di Pengadilan Niaga khususnya di 

Pengadilan Niaga Jateng yang berkedudukan di Semarang).
10

 

Penegakan hukum yang dilaksanakan oleh para pengrajin selama ini juga 

dilakukan walaupun sebatas pula pada tindakan pencegahan (preventif) seperti 

halnya yang dilakukan oleh pihak Deperindag Jateng. Namun, upaya penegakan 

hukum yang dilakukan oleh para pengrajin sendiri mempunyai cara yang tentu 

berbeda dengan yang dilakukan oleh pihak Deperindag Jateng. Cara yang 

dimaksud melalui pembentukan perkumpulan para pengrajin kemudian diadakan 

pertemuan rutin diantara para pengrajin saling silaturahmi dalam wadah 

paguyuban pengrajin seni ukir Jepara untuk saling memantau dan mengawasi 

                                                
10

 Deperindag 
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terhadap segala aktifitas para pengrajin dalam menciptakan suatu produk 

kerajinan. Dengan adanya saling kontrol maka diharapkan mencegah lahirnya 

para pengrajin nakal yang berupaya untuk melakukan penjiplakan terhadap suatu 

karya kerajinan ukir di Kabupaten Jepara dan apabila terjadi penjiplakan langkah 

awal dari paguyuban pengrajin seni ukir Jepara adalah melakukan musyawarah 

mufakat sebelum perkara penjiplakan diproses hukum.
11

 

C. Akibat Hukum yang Timbul Bagi Para Pihak yang Melakukan Pelanggaran 

di Bidang Hak Cipta 
Akibat hukum bagi para pihak yang melakukan pelanggaran hokum di 

bidang hak cipta dapat dilakukan penuntutan secara pidana sesuai Undang-

Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta maupun diajukan gugatan perdata 

sesuai KUHPerdata ke Pengadilan Niaga. Prosedur suatu permohonan 

perlanggaran hak cipta model ukir di Kabupaten Jepara untuk diadukan ke pihak 

berwajib khususnya syarat permohonan yang ditentukan pengadilan hak cipta di 

awali dengan mengajukan gugatan ke pengadilan niaga sesuai hokum acara HIR 

maupun hokum acara khusus yang berlaku di Undang-Undang No 19 Tahun 

2002 tentang Hak Cipta.
12

  

 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab masih maraknya parktik pelanggaran hak 

cipta atas model ukiran kayu di Kabupaten Jepara karena masyarakat perajin 

banyak mengabaikan bahkan terkadang acuh tak acuh jika karyanya dijiplak 

oleh orang lain untuk kepentingan komersil. Selain itu adanya kesalahan 

gugatan dalam suatu sengketa yang diajukan ke Pengadilan Niaga di mana 

terjadi kesalahan mengenai kedudukan hokum dari penggugat dapat menjadi 

sebab semakin maraknya terjadinya pelanggaran hak cipta walaupun secara 

fakta memang telah terjadi suatu pelanggaran hak cipta. Kesalahan mengenai 

                                                
11 Palupi, Perajin ukiran di Kabupaten Jepara, Wawancara Pribadi, Jepara, 18  Januari 2013, Pukul 

09.00 WIB. 
12 Ira , Hakim Pengadilan Niaga Semarang, Wawancara Pribadi,  Surakarta,19 Maret 2012, pukul 

08.30 WIB. 
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kedudukan hokum penggugat dapat dimanfaatkan oleh pelanggar hak cipta 

untuk dapat lolos dari jeratan hokum. 

2. Upaya penegakan hokum bidang hak cipta model ukiran kayu di Kabupaten 

Jepara dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan atau di luar pengadilan. 

Apabila diselesaikan  melalui jalur pengadilan maka dapat secara perdata 

maupun secara pidana. Melalui jalur di luar pengadilan, maka sering dikenal 

dengan penyelesaian menggunakan jalur Alternatiive Dispute resolution 

(ADR). Apabila menyangkut perkara perdata maka diselesaikan melalui 

Pengadilan Niaga (Comercial Court), sedangkan yang menyangkut tindak 

pidana diselesaikan melalui Pengadilan negeri. Akan tetapi untuk perkara 

perdata maupun pidana  yang menyangkut rahasai dagang semuanya 

diselesaikan melalui Pengadilan Negeri. Penegakan hukum yang dilakukan 

oleh pihak Deperindag Jateng dengan melalui penyuluhan secara langsung 

kepada para pengrajin seni ukir di Jepara dan melakukan sosialisasi kepada 

seluruh pengrajin seni ukir Jepara khususnya mengenasi sosialisasi macam-

macam pelanggaran pidana HKI serta sanksi hukumannya. Penegakan hukum 

yang dilakukan oleh para pengrajin melalui pembentukan perkumpulan para 

pengrajin kemudian diadakan pertemuan rutin diantara para pengrajin saling 

silaturahmi dalam wadah paguyuban pengrajin seni ukir Jepara untuk saling 

memantau dan mengawasi terhadap segala aktifitas para pengrajin dalam 

menciptakan suatu produk kerajinan.  

3. Akibat hokum bagi para pihak yang melakukan pelanggaran hokum di bidang 

hak cipta dapat dilakukan penuntutan secara pidana sesuai Undang-Undang No 

19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta maupun diajukan gugatan perdata sesuai 

KUHPerdata ke Pengadilan Niaga. Prosedur suatu permohonan perlanggaran 

hak cipta model ukir di Kabupaten Jepara untuk diadukan ke pihak berwajib 

khususnya syarat permohonan yang ditentukan pengadilan hak cipta di awali 

dengan mengajukan gugatan ke pengadilan niaga sesuai hokum acara HIR 

maupun hokum acara khusus yang berlaku di Undang-Undang No 19 Tahun 

2002 tentang Hak Cipta 
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B. Saran 

Saran dalam suatu karya ilmiah adalah mutlak diperlukan demi perbaikan 

suatu penelitian empiris dilapangan. Untuk itu penulis menguraikan sebagai 

berikut: 

1. Terhadap para pihak Deperindag diharapkan terus secara berkala melakukan 

sosialisasi kepada para pengrajin seni ukiran khas Kabupaten Jepara supaya 

dapat diminimalisir praktik penjiplakan suatu karya hak cipta dan diharapkan 

dengan terlindunginya suatu karya cipta maka akan terhindar dari kerugian 

material maupun nn material dari pencipta sendiri. 

2. Terhadap masyarakat khususnya para pengrajin hendaknya dapat lebih pro 

aktif dalam melakukan pengawasan jika terjadi pelanggaran hak ciptaanya 

oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Diharapkan masyarakat 

dapat berani melaporkan terjadinya praktik pelanggaran hak cipta seni ukiran 

khas Kabupaten Jepara supaya perajin sendiri mendapatkan perlindungan 

hukum dan menumbuhkan motivasi untuk terus berkarya. 
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