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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Permasalahan Hak cipta ini semakin banyak dibicarakan orang. Bagi 

negara Indonesia hal ini sangat menggembirakan sekali. khususnya setelah 

adanva penibahan Undang-Undang nomor 12 tahun 1997 tentang Hak Cipta 

diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 tentang 

Hak Cipta. Suatu perubahan besar ini dapat diamati, minimal perubahan besar 

ini dapat diamati dan pendapat, anggapan, kesadaran dan sikap dan 

pemenintah melalui departeman dan instansinya yang terkait masalah 

penlindungan Hak Cipta, serta seluruh organisasi profesional yang ada 

berkenaan dengan permasalahan Hak Cipta. 

Saat ini nampak betapa seriusnya pemerintah dalam menangani masalah 

perlidungan hak cipta ini, Semua upaya bagi perlindungan atas karya-karya 

Negara Indonesia yang ada diluar Negri pun juga menjadi perhatian khusus 

pemerintah. Hal ini memang sesuai dengan apa yang tercarnum dalam 

ketetapan GBHN 1999-2004 TAP MPR RI No. IV/MPR/1999, yaitu: 

Memperdayakan pengusaha kecil, menengah, dan koperasi agar lebih 

efisien, produktif dan berdaya saing dengan menciptakan iklim berusaha yang 

kondusif dan peluang usaha yang seluas-luasnya. Bantuan fasilitas dari negara 

diberikan secara selektif terutarna dalam bentuk perlindungan dari persaingan 

1 
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yang tidak sehat, pendidikan dan pelatihan, inforrnasi bisnis, dan teknologi., 

permodalan. dan lokasi usaha”.1)

lklim sehat bisa tenvujud apabila ada jaminan pengawasan dan 

perlindungan terhadap pelaksanaan hak-hak dan kewajiban dan pemerintah 

maupun dan masyarakat dalam dunia usaha. 

Di dalam hak cipta (copy right), terkandung hak-hak eksploitasi atau hak-

hak ekonomi (ekonomi right), dan hak-hak moral (moral right). hak-hak 

ekonomi atau hak eksploitasi memungkinkan seseorang memilikinya dan 

mengeksploitasinya sedemikian rupa untuk rnemperoleh keuiitungan-

keuntungan ekonomi sehingga perlu dilindungi secara memadai karena di 

dalamnva terkandung nilai ekonomis sebagai hasil intefektuai seseorang. OIeh 

karena itu jika tidak dikelola secara tertib berdasarkan seperangkat kaidah-

kaidah hukum dapat menimbulkan sengketa antara pemilik hak cipta dengan 

pengelola (pemegang) hak cipta aiau pihak lain yang melanggarya untuk 

pengaturannya diperlukan seperangkat ketentuan-ketentuan hukum yang 

efektf segala kemungkinan pelanggaran oleh mereka yang tidak berhak atas 

hak cipta yang dimiliki seseorang.2)

Dikeluarkanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 , sebagai 

perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997. tentang hak cipta. 

Adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, sudah cukup rnemadai dan 

                                                 
1) Sinar Grafika Redaksi,GBHN 1999-2004 TAP MPR RI No IV/MPR/1999. 
Penerbit Sinar Grafika,200,Hal 10. 
2 ) Eddy Darnain. Hukum Hak Cipta Menurut Konvensi Nasional, Undang-
Undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungan Buku Serta Perjanjian. Penerbit 
Bandung. Alumni. 1999. Hal 7 
 



 3

memuaskan bagi beberapa pihak, khususnya kalangan organisasi profesional 

yang ada. Dari beberapa karya cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Bahkan telah mendapatkan 

perhatian secara khusus dan beberapa pihak, yaitu pemerintah serta instansi 

terkait, organisasi yang ada serta masyarakat. 

Sebagai contoh misalnya dibidang per-film-an. Terhadap karya tersebut 

sudah mulai nampak wujud serta benmk-bentuk jaminan perlindungannya. 

Sebagaimana halnya dengan karya-karya cipta dibidang perikianan, didalam 

Undang-Undang Hak Cipta pada dasamya memberikan perlindungan terhadap 

karya-karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan kesastraan. 

Dalam hubungannya dengan periklanan, maka secara umum bidang karya-

karya cipta dalam bidang seni. Suatu karya ikian sebagai sarana promosi tentu 

tidak akan meninggalkan segi keindahan dan sifat menanik dari iklan itu, 

didalam kerangka promosi suatu produk yang diiklankan. Oleh karena itu 

suatu iklan didalarn proses penciptaannya sangatlah mementukan estetis dan 

penciptanya. Dan untuk mewujudkan tujuan iklan sesuai dengan fungsinya itu, 

maka diperusahaan periklanan biasanya dibentuk suatu tim khusus yaitu: ‘tim 

kreatif’ atau ‘creative team’. 

Perkembangan seni dewasa mi khususnya dibidang perikalanan rupanya 

telah mengalami kemajuan yang demikian pesat, sehingga saat ini telah 

muncul berbagai macam karya cipta seni dibidang perikalanan. 

Menurut jenis medianya. misalnya: 

1. Press Advertisement 



 4

Yaitu jenis ikian yang disalurkan melalui media cetak (koran, majalah, 

dan lain-lain) 

2. Televisi Advertisement 

Yaitu jenis ikian yang disalurkan melalui media televisi bioskop, 

misalnya slide/ telop film. 

3. Radio Advertisement 

Yaitu jenis ikian yang disalurkan melalui radio, misalnya spot (ikian 

pendek. sponsor program). Selain bentuk-betuk iklan sebagaimana 

tersebut diatas masih ada pula jenis bentuk iklan lain yaitu: 

4. lklan jenis media luar, yaitu iklan yang penempatannya diluar ruangan. 

misalnya: spanduk. bilibord. dan sebagainya.3) 

Di dalam perkembangannya yang demikian ini kadang-kadang dan bahkan 

kabanyakkan karya iklan dewasa ini adalah merupakan bentuk gabungan dan 

berbagai macam karya cipta seperti tersebut dalam Undang-Undang Hak 

Cipta.. Seperti misalnya dalam Press Advertisement, ikian bentuk ini sering 

kali merupakan karya terpadu antara desain grafis, fotografer. Dan semua 

menjadi bentuk kesatuan yang utuh sebagai suatu karya iklan. Demikian pula 

dengan Tievisi Advertisement Radio Advertisement: Billboard Spanduk serta 

bentuk-bentuk karya lainnya. Semua karya iklan tersebut dilindungi oleh 

Undang-Undang Hak Cipta yang meliputi: 

                                                 
3) Himpunan Perundang-undangan. Tentang Hak Cipta Penerbit: Ekajaya. 1989 
Hal 28 
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1. Buku. program komputer. pamfiet. perwajahan (lay out) karya tulis yang 

diterbitkan, dan semua basil karya tulis lain; 

2. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu; 

3. Alat peraga yang dibuat unmk kepentingan pendidikan dan ilmu 

pengetahuan; 

4. lagu atau musik dengan atau tanpa teks; 

5. drama atau drama nusikal, tari, koreografi, pewayangan. dan pantonim; 

6. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir. seni 

kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase. dan seni terapan; 

7. Arsitektur; 

8. Peta; 

9. Seni batik; 

10. 10. fotografi; 

11. 11. senimatografi; 

12. 12.terjemahan, tafsir, saduran,bunga rampai, database, dan karya lain dan 

hasil pengalih wujudan4) 

Bila kita perhatikan bentuk-bentuk karya iklan seperti tersebut di atas, 

tentu akan membuka pemikiran baru dalam rangka memberikan perlindungan 

atas hak-hak yang timbul dari pihak-pihak yang terkait atas iklan itu . Hal lain 

juga tidak teriepas dan peneiitian ini adalah tentang kebiasaan perusahaan-

perusahaan penklanan di Indonesia (termasuk dalam hal ini perusahaan 

                                                 
4) 4Undang-Undang HAKI, Undang-Undang Hak Cipta No 19 Tahun 2002,. 
Penerbit Sinar Grafika. Jakarta. 2002. Hal 7 
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periklanan “HARNO AR” Surakarta), Yaitu tidak pernah mendaftarkan karra-

karya ciptaannya pada kantor departeman kehakiman. Dan terhadap kebiasaan 

itu pula rupanya perusahaan periklanan kurang memberikan perhatian dan 

pengawasan yang ketat terhadap pelanggaran-pelanggaran pihak lain atas hak 

cipta yang di milikinya. 

Adapun mekanisme kerja diperusahaan penklanan Harno. AR. Surakarta. 

antara lain melputi Pernasanan dari klien yang telah membawa materi atau 

permasalahan periklanan, kemudian perusahaan membuat tarif serta membuat 

desain yang dikerjakan oleh desainer dan disetuju oleh klien setelah ini bagian 

produksi dan perusahaan rnelaksanakan intruksi dan bagian desaian untuk 

merea1sasikan. kemudian bagian akomodasi memasang iklan tersebut 

ditempat yang te!ah disetujui sesuai dengan perpajakan yang telah ditentukan. 

Selanjutnya ada pengawasan dan monitoring untuk mengawasi agar tetap 

terjaga keamanannya baik segi konstruksi maupun dan resiko lainnya. jika 

kontrak yang telah ditentukan habis masa kontraknya maka bagian 

pembongkaran akan rnembongkar iklan yang dipasang tersebut. 

Dalam hubungan kepemilikan terhadap hak cipta hukum tidak bertindak 

menjarnin pencipta untuk menguasai dan rnenikmati secara eksklusif hasil 

karyanya itu dan jika perlu dengan bantuan negara untuk menegakkan 

hukumnya. Hal ini menunjukan bahwa perlindungan hukum adalah 

merupakan kepentingan pernilik hak cipta baik secara individu maupun 

kelompok sebagai pernegang hak. Untuk membatasi penonjolan kepentingan 

masyarakat individu, hukum memberi jaminan tetap terpeliharanya 
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kepentingan masyarakat. Jaminan ini tercermin dalam sistem Hak Atas 

Kekayaan Intelektual (HAKI) yang berkembang dengan menyeimbangkan 

antara dua kepentingan yaitu pemilik hak cipta dan kebutuhan masyarakat.5) 

Permasalahan diatas sebenarnya merupakan persoalan yang besar dan 

penting sekali untuk mendapatkan perhatian dan semua pihak yang terkait 

dalani rangka memberikan penlindungan hukum terhadap karya-karya cipta di 

bidang perikianan. 

Hukum hak cipta bertujuan untuk melindungi ciptaan-ciptaan para 

pencipta yang dapat terdiri dan pengarang. artis. musisi. karya seni. dan 

sebagainya. Hak-hak para pencipta ini perlu di lindungi dari perbuatan orang 

lain yang tanpa ijin mengumumkan/memperbanyak karya cipta pencipta. 

Seorang pemegang hak yaitu pengarang/perancang ini sendiri, memiliki suatu 

kekayaan intelektual yang bersifat pnbadi dan memberikan kepadanya sebagai 

pencipta untuk mengeksploitasi hak-hak ekonomi dan suatu ciptaan yang 

tergolong dalam bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan.6) 

Berdasarkan uraian di atas. maka penulis bermaksud untuk mengadakan 

penelitian dengan judul : “TINJAUAN HUKUM TENTANG 

PERLINDUNGAN HAK CIPTA DI BIDANG PERIKLANAN 

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2002” (Studi Kasus 

Di Pemsahaan Penklanan HARNO. AR” Surakarta) 

 

                                                 
5) Tim Lindsey, et Al (ed). Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Penganrtar). 
Bandung. PT Alumni 2002. Hal 90 
 
6 ) Ibid, Hal 96. 
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B. Pembatasan Masalah 

Agar penilitian skripsi rnengarah pada pembahasan yang diharapkan 

serta tidak menyimpang dan judul dan tujuan. maka penulis mambatasi 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Penilitian terhadap sistem perlindungan hak cipta sebagai mana diatur 

dalarn Undang-Undang Nornor 19 Tahun 2002, dikhususkan kepada hak-

hak atas karya cipta dibidang periklanan yaitu lklan Jenis Media Luar. 

Pembatasan ini bukanlah berarti bahwa dalam penelitian ini tidak akan 

dimasukan hal-hal yang berada diluar periklanan segala sesuatu yang 

berada diluar periklanan ini tetap diperlukan dalam penetitian ini, sejauh 

hal ini rnasih berkaitan dan bahkan sangat mendukung dan membantu 

dalarn proses penelitian ini. 

2. Penelitian terhadap permasalahan-.permasalahan yang ada dalam praktek, 

pada penelitian ini sesuai dengan judul skripsi adalah di perusahaan 

perikianan Harno .AR Surakarta. Namun demikian dalarn penelitian 

permasalahannya tentu tidak akan terlepas dari segala sesuatu yang berada 

diluar perusahaan perikianan Harno. AR Surakarta, oleh karena setiap 

permasalahan yang timbul tidak lepas dan pengaruh yang berada diluar 

perusahaan. 
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C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang penulis 

kemukakan di atas, maka dapat dirurnuskan rnasalah-rnasalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimanakah kedudukan perusahaan perikianan “Hamo. AR” dalarn 

penciptaan ikian-ikian? 

2. Bagaimanakah perhndungan hukurn terhadap hak cipta perikianan 

diperusahaan Harno. AR’‘ 

 

D. Tujuan Penelitian 

Di dalam penelitian ini. penulis mengemukakan beberapa tujuan baik 

yang bersifat obyektif dan bersifat subyektif. Tujuan yang bersifat obyektif 

yaitu tujuan yang diperuntukan pada masyarakat urnum atau masyarakat 

luas. Sedang tujuan yang bersifat subyektif yaitu tujuan diperuntukan bagi 

diri sendiri. Sebagai benikut: 

1. Tujuan Obyektif 

a. Untuk rnenggarnbarkan kedudukan perusahaan penklanan “Harno .AR.” 

Dalam penciptaan iklan-iklan. 

b. Untuk menggambarkan perlindungan hukum terhadap hak cipta 

peniklanan di perusahaan “Hamo AR”. 
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2. Tujuan Subyektif 

a. Untuk memenuhi persyaratan studi penulis guna rnemperoleh gelar 

sarjana di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Surakarata. 

b. Untuk menambah pengetahuan penulis tentang pelaksanaan 

perlindungan hak cipta di bidang perilianan yang telah di upayakan 

oleh pemerintah. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini akan memberikan gambaran tentang perlindungan 

Hak Cipta di bidang periklanan di Indonesia serta beberapa 

perrnasalahannya yang terjadi di perusahaan periklanan “Harno AR” 

Surakarta. Dan hasil penelitian ini akan turut membantu menemukan 

jalan pemecahan masalah periklanan sehubungan dengan perlindungan 

Hak cipta secara praktis. 

b. Dengan penelitian ini akan menambah pengetahuan penulis di bidang 

hukum pada urnurnnya, serta dibidang Hak Cipta periklanan pada 

khususnva. 

2. Manfaat Praktis 

Untuk mernenuhi syarat bagi mahasiswa dalam rneraih gelar kesarjanaan di 

Fakultas Hukum Universitas Muharnrnadiyah Surakarta. 
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F. Metode Penilitian 

Metode penehtian yang di gunakan oleh pernilis dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Metode Pendekatan 

Penelitian mi berdasarkan penelitian hukum yang di lakukan dengan 

pendekatan non doktrinal (sosiologis), karena dalam penelitian ini hukum 

tidak hanya di konsepkan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah kaidah 

yang mengatur kehidupan dalam masyarakat, melainkan meliputi pula 

lembaga-lembaga dan proses-proses yang rnewujudkan berlakunya 

kaidah-kaidah itu dalarn masyarakat.7) Penelitian ini mengutarnakan data 

primer yang diperoleh di lapangan dengan tidak mengesampingkan data-

data sekunder yaitu data yang dperoleh dari bahan kepustakaan. 

2. Jenis Penelitian. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian diskriptif karena 

menggambarkan kedudukan perusahaan perikalan Hamo. AR. Dalam 

penciptaan iklan-iklan. 

3. Lokasi Penelitian 

Dalarn mengadakan penelitian ini penulis rnemilih lokasi peneiltian 

diperusahaan periklanan ‘Harno AR” di Surakarta. Karena merupakan 

perusahaan periklanan yang besar di Surakarta, tentu mernpunyai 

pengalarnan terutama yang berkenaan dengan hasil karya iklan yang 

                                                 
7)  Soejono Soekanto. Pengantar Penelirian Hukurn. Jakarta UI Press. I86. HaL. 
52. 
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dibuatnya dan masalah perlindungan hak capta dibidang periklanan. 

Misalnya: Pembuatan ba1iho; bi1board; Spanduk; Pamflet. 

Sehingga dari perusahaan mi diharapkan dapat memberikan data dan 

informasi yang sebanyak-banyaknya dalam penelitian mi, dan dapat 

membantu penulis didalam mengumpulkan sebuah laporan dalarn bentuk 

sknipsi. 

4. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini di peroleh dari: 

a. Data Primer 

Data ini di peroleh dengan cara mengumpulkan sejumlah keterangan 

melalui wawancara secara terarah dan sistematis dengan pemilik 

perusahaan periklanan “Harno. AR” Yaitu Bapak Harno. AR, beserta 

Karyawan-karyawan, dan Reseptionis yaitu Mbak yuli, yang dipandang 

mengetahui serta memahami tentang obyek yang diteliti 

Data primer yaitu : “data yang berasal dari sumber data utama yang 

terwujud tmdakan-tindakan sosial dan kata-kata”8) 

b. Data Sekunder 

Yaitu data yang berupa dokumen-dokumen tertulis, literatur dan 

peraturan-peraturan yang berkaitan dengan obyek penelitian skripsi 

ini.9) 

 

                                                 
8)Lexy. J. Moeloeng. Metode Penelitian Kualitatif, Bandung PT Remaia 
Rosdakarya, 2000, Hal. 112 
9) Bambang Waluyo. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers. 2002. Hal, 
38 
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5. Metode Pengumpulan Data 

a. Studi Lapangan 

1) Wawancara 

Metode ini dipergunakan untuk mendapatkan data primer yang 

dilakukan dengan interaksi dan komunikasi secara langsung dengan 

pemilik perusahaan penklanan “Harno. AR” yang mengetahui dan 

memahami tentang masalah yang diteliti 

2) Observasi 

Yaitu dengan melakuakan pengamatan dan pencatatan secara 

Iangsung dan sistematis terhadap data-data yang ada hubungannya 

dengan penelitian ini. 

b. Studi Kepustakaan 

Yakni dengan pengumpulan bahan-bahan kepustakaari yang dilakukan 

dengan membaca, mengkaji dan menelaah data sekunder yang berkaitan 

dengan penelitian ini. 

6. Metode Analisis Data 

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data 

kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan 

tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang di sarankan oleh 

data.10) 

Di sini penulis menggunakan analisis data dalam strategi/pendekatan 

kualitatif yaltu: 

                                                 
10)  Lexy. J. Moeloeng, Op Cit. Hal. 103 
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1. Analisis Domain biasanya dilakukan untuk memperoleh gambaran atau 

pengertian yang bersifat umum dan relatif menyeluruh tentang apa 

yang tercakup disuatu fokus/pokok permasalahan yang tengah di teliti. 

2. Analisis Taksonomis. pada analisis ini peneliti tidak hanya berhenti 

untuk mengetahui sejumlah kategori simbol yang tercakup pada 

domain, tetapi juga melacak kemungkinan sub-sub set yang mungkin 

tercakup pada masing-masing kategori simbol di domain. Termasuk 

juga yang terckup pada suatu subset, dan begitu seterusnya sehingga 

bisa semakin terinci. 

3. Analisis Komponensial juga baru dilakukan setelah peneliti mempunyai 

cukup banyak fakta/informasi dan hasil wawancara dan/atau obseivasi 

yang melacak kontras-kontras diantara warga suatu domain.11) 

 

G. Sistematika skripsi 

BAB I  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakag Masalah 

B. Pernbatasan Masalah 

C. Rumusan masalah 

D. Tinjuan Penelitian 

E. Manfaat Penelitian 

F. Metode Penelitian 

G. Sistematika Sripsi 

                                                 
11)  Faisal, Penelinan Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi. Malang - Yayasan 
Asih Asuh (YA 3). 1990. HaL 91 
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BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Flak Cipta 

1. Seiarah Hak Cipta 

2. Prinsip-prinsip Dasar Hak Cipta 

3. Pengertian Hak Cipta 

4. Pencipta & Pemegang Dan Peralihannya 

5. Obyek Hak Cipta 

6. Pembatasan hak Cipta 

7. Prosedur Pendaftaran Hak Cipta 

8. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta 

9. Sifat Dasar Hak Cipta 

10. PerLindungan Atas Pelanggaran Hak Cipta 

B. Tinjauan Umum iklan dan Periklanan 

1. Pengertian iklan dan Periklanan 

2. Tujuan Periklanan 

3. Proses Periklanan 

4. Karya iklan Sebagai Karya Yang Dilindungi Oleh Undang-

Undang Hak Cipta 

5. Pihak-Pihak Yang Dilindungi Dalam Suatu Karya Iklan 

6. Hukum Dan Etika Periklanan 

7. Tata Krama Dan Tata Cara Periklanan 

8. Jenis Dan Macam Periklanan 

9. Anggaran Periklanan 
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10. Persyaratan Melaksanakan Periklanan  

C Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Diskripsi Umum Tentang Perusahaan “Harno AR’ Surakarta 

1. Sejarah Berdirinya Perusahaan “Hamo AR” Surakarta 

2. Sarana Dan Perlengkapan Yang Dimiliki Perusahaan “Harno 

AR” 

3. Organisasi Perusahaan “Harno AR’ 

4. Penggun Jasa “Harno AR” 

5. Mekanisme Kerja Diperusahaan Periklanan “Harno AR” 

Surakarta 

B. Kedudukan Perusahaan Periklanan Harno AR Dalam Penciptaan 

iklan-iklan. 

C. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta di Perusahaan Hamo 

AR 

D. PEMBAHASAN 

1. Analisis Kedudukan Perusahaan Periklanan Harno AR Dalam 

Penciptaan Iklan-iklan 

2. Analisis Perlmndungan Hukuni Terhadap Hak Cipta di 

Perusahaan Harno AR. 

BAB IV PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran 
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