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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang 

memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu 

pengetahuan, seni dan sastra (art and literary) yang di dalamnya mencakup pula 

program komputer. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu 

andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi 

informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang 

Hak Cipta, mengingat Hak Cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif 

nasional. DenganUndang-Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur pelindungan 

dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi sektor Hak 

Cipta dan Hak Terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal.1 

 Pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 2014 Tetnag Hak Cipta menjelaskan 

tentang hak cipta: 

“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”. 

 

 Hak cipta merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang 

memiliki dua hak yakni hak moral dan hak ekonomi. Hak Cipta merupakan hak 

                                                           
1 Penjelasan Umum UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta 
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eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau 

memperbanyak ciptaan yang timbul secara otomatis setelah ciptaan selesai 

dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut perundang-undangan yang 

berlaku.2 Buku merupakan salah satu jenis ciptaan yang dilindungi hak cipta 

(Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta). 

Fair use/fair dealing, pada umumnya diterapkan oleh banyak negara yang 

memungkinkan perbanyakan ciptaan, tetapi tidak dikualifikasikan sebagai 

pelanggaran hak cipta.3 

 Negara Indonesia lebih lazim dengan menggunakan Fair use/fair dealing 

dengan istilah Pembatasan hak cipta. Berdasarkan pada ketentuan UU Hak Cipta 

tersebut pada BAB VI Pembatasan Hak Cipta (Fair Use/Fair Dealing). Fair 

Use/Fair Dealing hak cipta atas buku dijelaskan dalam UU No. 28 Tahun 2014 

Tentang Hak Cipta Pasal 44 Ayat (1) sebagai berikut :4 

Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau pengubahan suatu Ciptaan 

dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial 

tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau 

dicantumkan secara lengkap untuk keperluan: 

 

a. pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, 

penulisan kritik  atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan 

kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta; 

b. keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan; 

c. ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau  

d. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan 

ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.  

                                                           
2Eric M. Dobrusin, Ronald A. Krasnon, 2008, Intellectual Property Culture: Strategies to Foster 

Successful Patent and Trade Secreat Practices In Everyday Business, America: Oxford University, hal. 8. 
3Sanusi Bintang, 1998, Hukum Hak Cipta, Bandung: Citra Aditya Bakti, ha;. 49. 
4 Anis Mashdurohatun dan M. Ali Mansyurm, Identifikasi Fair Use/Fair Dealing Hak Cipta Atas Buku 

Dalam Pengembangan Iptek Pada Pendidikan Tinggi Di Jawa Tengah, Yustisia. Vol. 4 No. 3 September 

–Desember 2015. 
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 Berdasarkan doktrin fair use/fair dealingtersebut diatas mengandung 

maksud tiga hal yakni: cara, tujuan dan substansi dalam menggunakan hak cipta 

atas buku. Oleh karena itu aktivitas penggandaan buku dengan melakukan foto 

kopi sebagaimana banyak dilakukan mahasiswa dan tenaga pengajar di banyak 

perguruan tinggi walaupun dengan alasan untuk kepentingan pendidikan, 

apabila tidak mendasarkan pada tidak hal tersebut bisa jadi termasuk tindakan 

yang melanggar hak cipta. Tingkat kesadaran masyarakat untuk menghargai hak 

cipta pada karya buku di dunia akademis masih rendah. Ini terlihat dari masih 

maraknya perbanyakan buku tanpa izin dan kasus-kasus plagiarisme karya 

ilmiah baik di lingkungan perguruan tinggi maupun masyarakat awam. Pada 

tahun 2011 hasil laporan UNESCO Asia Pasifik menyatakan 13 juta penduduk 

Indonesia masih belum melek huruf.5 

 Pedagang buku di wilayah Sriwedari, Surakarta mengatakan bahwa buku 

yang dijual sebagian merupakan hasil penggandaan tanpa memiliki izin dari 

pencipa atau bukan dari pemegang hak cipta. Buku yang dijual diantaranya 

terdiri dari buku ilmiah atau ilmu pengetahuan baik dari jenjang sekolah dasar 

hingga universitas dan hasil dari penjualan buku tersebut untuk kepentingan 

pribadi (memenuhi kebutuhan hidup). 

 Buku yang dijual terkadang merupakan hasil dari foto copy, bukan kertas 

dari penerbit. Hanya pada bagian cover saja yang masil orisinil, bahkan 

                                                           
5Anis Mashdurohatun, 2013, Mengembangkan Fungsi Sosial Hak Cipta Indonesia (Suatu Studi Pada 

Karya Cipta Buku), Surakarta: Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNS, hal. 15. 
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terjkadang cover buku merupakan hasil scan dari foto copy sehingga terlihat 

orisinil.6 

 Bapak AP menyatakan bahwa hampir setiap penjual di Sriwedari 

melakukan hal yang sama, yaitu penggandaan buku. hanya saja sebagian buku 

yang dijual juga masih ada yang orisinil tetapi merupakan buku bekas. Semua 

buku yag dijual di Sriwedari dijual dengan harga yang relative murah apabila 

dibandingkan dengan toko buku resmi. Selain itu juga dapat dilakukan 

penawaran oleh pembeli. Hal ini yang membuat masyarakat Surakarta berminat 

untuk membeli buku disini.7 

 Sikap para pedagang buku wilayah Sriwedari, Surakarta melanggar 

ketentuan UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 1 angka 4 

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. 

 Secara filosofis, peraturan perundang-undangan hak cipta di Indonesia 

menempatkan pencipta dan karya ciptaannya dalam kedudukan yang terhormat 

dan tinggi. Pencipta diperlakukan secara terhormat sebagai pribadi-pribadi yang 

berbudi, bermartabat dan berbudaya. Manusia merupakan sumber inspirasi, ide 

dan gagasan yang mampu mengekspresinya ke dalam kreasi ciptaan yang 

berwujud, bernilai, dan bermanfaat. Oleh karena itu, ciptaan dianggap sebagai 

                                                           
6 Bapak AP, Pedagang Buku Sriwedari, Wawancara Pribadi, 7 Maret 2018. 
7Ibid,. 
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cermin sekaligus refleksi pribadi pencipta karena berasal dari diri pencipta 

(system from author).8 

 Terjadinya potensi pelanggaran hak cipta padamasyarakat,disebabkan 

salah dalam menafsirkan maupun ketidaktahuan/kurangnya pemahaman HKI 

dan kultur masyarakat yang sangat berbeda.9 

 Kultur masyarakat Indonesia atau bangsa timur, cenderung lebih 

komunal, spiritual dan inklusif, sedangkan dalam sistem hukum HKI (termasuk 

di dalamnya hak cipta) cenderung lebih individulistik, matrialistik dan 

eksklusif.10 Kultur/budaya tersebut bukan merupakan budaya pribadi, melainkan 

budaya menyeluruh dari masyarakat tertentu sebagai satu kesatuan sikap dan 

perilaku.11 

 Perlindungan HKI (termasuk Hak Cipta) bertujuan untuk mendorong 

timbulnya kreatifitas baru/ inovasi, pengalihan dan penyebaran IPTEK, 

memberikan manfaat ekonomi, serta menciptakan kesejahteraan sosial dan 

ekonomi serta keseimbangan hak dan kewajiban.12 

 Berdasarkan penjelasan mengenai fair use/fair dealing hak cipta atas 

buku maka penulis membuat judul penelitian: 

                                                           
8Henry Soelistyo Budi, 2011, Plagiarisme; Pelanggaran Hak Cipta dan Etika,, Yogyakarta: Kanisius, 

hal. 200. 
9Agus Sardjono, 2009, Membumikan HKI di Indonesia, Bandung: CV Nuansa Aulia, hal. 49. 
10Hayyan ul Haq, 2011, Legal Instruments for an Optimal Utilization of Information and Technology 

under the Intellectual Property Regime: A Study on the Implication of the Creator and Inventor Doctrine 

for the Utilization of Intellectual Products through Technology Transfer for the Greatest Benefit of 

People in Indonesia, Nederland: Utrecht University, hal 15. 
11Eman Suparman, 2012, Arbitrase dan Dilema Penegakan Keadilan, Jakarta:Fikahati Aneska 

bekerjasama dengan BANI Arbitration Center, hal. 20. 
12Elisabert Nurhaini Butarbutar, 201, Hukum Harta Kekayaan Menurut Sistematika KUHPerdata dan 

Perkembangannya, Bandung:Refika Aditama, hal. 53. 
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“Analisis fair use/fair dealing hak cipta atas buku Berdasarkan Undang-

undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus Penjual Buku 

Sriwedari)” 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah yang 

hendak diteliti yaitu: 

1. Bagaimana Ketentuan FairUse/Fair Dealing Berdasarkan Undang-undang 

No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta? 

2. Bagaimana penegakkan hukum oleh polisi terhadap hak cipta buku? 

C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ialah berkenaan dengan maksud peneliti melakukan 

penelitian terkait dengan perumusan masalah dan judul. Adapun tujuan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui penggandaan buku yang dilakukan oleh pedagang buku 

Sriwedari, Surakarta. 

2. Untuk mengetahu penegakkan hukum oleh polisi terhadap hak cipta buku. 

D. Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan dari permasalahan di atas, maka manfaat yang ingin dicapai 

oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Sebagai sumbangan pemikiran dan referensi yang dapat menambah 

pengetahauan dan wawasan bagi mahasiswa khususnya  dan memperkaya 
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pengembangan ilmu pengetahuan Hak Kekayaan Intelektual, khususnya 

mengenai fair use/fair dealing hak cipta atas buku. 

2. Manfaat Praktis 

Memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan yang luas bagi 

pedagang serta diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pihak penegak 

hukum dalam memahami pelanggaran fair use/fair dealing hak cipta atas 

buku. 

E. Kerangka Pikiran 

 Pentingnya buku sebagai suatu ilmu pengetahuan sebagai sumber 

referensi, Selaku Penulis Buku Dr Suparmin sebagai dosen sekaligus Dekan 

Universitas, menyatakan penghargaaan secara ekonomi belum layak dan buku-

bukunya sering dibajak. Mengcopy buku tidak lebih dari 15%, dengan tujuan 

tidak komersial untuk pengembangan IPTEK. Perpustakaan sebagai sumber 

referensi dosen dan mahasiwa dalam mencerdaskan kehidupan suatu bangsa. 

Perlunya peningkatan kuantitas dan kualitas setiap buku dengan harga 

terjangkau serta mudah dalam mengakses.13 

 Fair Use/Fair Dealing hak cipta atas buku dijelaskan dalam UU No. 28 

Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 44 Ayat (1) sebagai berikut :14 

Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau pengubahan suatu Ciptaan 

dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial 

tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau 

dicantumkan secara lengkap untuk keperluan: 

                                                           
13 Anis Mashdurohatun dan M. Ali Mansyurm, Op.Cit. 
14 Anis Mashdurohatun dan M. Ali Mansyurm, Identifikasi Fair Use/Fair Dealing Hak Cipta Atas Buku 

Dalam Pengembangan Iptek Pada Pendidikan Tinggi Di Jawa Tengah, Yustisia. Vol. 4 No. 3 September 

–Desember 2015. 



8 
 

 
 

 

a. pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, 

penulisan kritik  atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan 

kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta; 

b. keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan; 

c. ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau  

d. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan 

ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.  

 

 Pedagang buku di wilayah Sriwedari, Surakarta mengatakan bahwa buku 

yang dijual sebagian merupakan hasil penggandaan tanpa memiliki izin dari 

pencipa atau bukan dari pemegang hak cipta. Buku yang dijual diantaranya 

terdiri dari buku ilmiah atau ilmu pengetahuan baik dari jenjang sekolah dasar 

hingga universitas. Hasil dari penjualan buku tersebut untuk kepentingan pribadi 

(memenuhi kebutuhan hidup). Buku yang dijual terkadang merupakan hasil dari 

foto copy, buakn kertas dari penerbit. Hanya pada bagian cover saja yang masil 

orisinil, bahkan terjkadang cover buku merupakan hasil scan dari foto copy 

sehingga terlihat orisinil.15 

 Ketentuan fair use/fair dealing pada Pasal 43 UU Hak Cipta menjelaskan 

pemerintah bisa melakukan penggandaan dan sebagaimana melalui penerbit 

yang diberi wewenang, dan tindakan tersebut tidak dianggap pelanggaran hak 

cipta. Pasal 43 huruf a menyebutkan bahwa Perbuatan yang tidak dianggap 

sebagai pelanggaran Hak Cipta meliputi; Pengumuman, Pendistribusian, 

Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau 

atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-

undangan, pernyataan pada Ciptaan tersebut, atau ketika terhadap Ciptaan 

                                                           
15 Bapak AP, Wawancara Pribadi, 7 Maret 2017. 
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tersebut dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau 

Penggandaan. 

 Sikap para pedagang buku wilayah Sriwedari, Surakarta melanggar 

ketentuan UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 1 angka 4 

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. 

 Berikut bagan mengenai kerangka pikiran mengenai  pelanggaran fair 

use/fair dealing hak cipta atas buku Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 

2014 Tentang Hak Cipta wilayah Sriwedari, Surakarta: 

 

Bagan 1.1 

Kerangka Pikiran 

 

 

UU No. 28 Tahun 2014 
Tentang Hak Cipta

Pembatasn Hak Cipta 
(fair use'/air dealing) 

Pasal  42 s/d 49 

Pelanggaran Hak Cipta 
oleh Pedangang Buku 

Sriwedari

Melanggar Ketentuan 
Pasal 1 angka 4 UU No. 
28 Tahun 2014 Tentang 

Hak Cipta

Penyelesaian secara 
pidana administrasi  

(Pasal 114) dan melalui 
perdailan
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F. Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini penulis 

uraiakan sebagai berikut: 

1. Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah yang digunakana dalah yuridis-empiris yaitu 

pendekatan terhadap hukum sebagai suatu norma yaitu Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2014Tentang Hak Cipta dengan pendekatan terhadap 

realita yang ada mengenai fair use/fair dealing hak cipta atas buku Penjual 

Buku Sriwedari, Surakarta. 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu 

jenis penelitian yang sifatnya memberikan gambaran yang nyata tentang 

mengenai Pelaksanaan fair use/fair dealing hak cipta atas buku Penjual Buku 

Sriwedari, Surakarta. 

3. LokasiPenelitian 

Penelitan ini dilakukan di Penjual Buku Sriwedari, Surakarta. 

4. Jenis Data 

Peneliti menggunakan 2 (dua) jenis data dalam melakukan penelitian, yaitu: 

a. Data Primer 

Yaitu data yang didapatkan dari hasil penelitian lapangan berupa 

wawancara dengan marketing Penjual Buku Sriwedari, Surakarta. 
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b. Data Sekunder 

Data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan seperti buku, hasil 

penelitian, putusan pengadilan dan jurnal mengenai fair use/fair dealing 

hak cipta atas buku. 

5. Tekhnik Pengumpulan Data 

Cara untuk mengumpulkan data peneliti melakukan dengan teknik: 

a. Pengumpuan data primer (field research) dengan teknik wawancara 

dengan Penjual Buku Sriwedari, Surakarta. 

b. Pengumpulan data sekunder (library research) untuk studi kepustakaan 

terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum 

tersier terkait dengan fair use/fair dealing hak cipta atas buku. 

G. Sistematika Penulisan 

BAB I: PENDAHULUAN 

Pada Bab ini menjelaskan tentang fair use/fair dealing hak cipta atas buku yang 

terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat 

Penelitian, Kerangka Pikiran, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Pada Bab ini menjelaskan tentang Pengertian Hak Cipta, Asas Hak Cipta, 

Pengertian Buku, Pengertian fair use/fair dealing hak cipta, Pengertian 

Penggandaan Buku, dan Proses Penyelesaian pelanggaran fair use/fair dealing 

hak cipta. 
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BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada Bab ini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan  proses penggandaan 

buku yang dilakukan oleh pedagang buku Sriwedari, Surakarta dan penyelesaian 

yang dilakukan atas pelanggaran  fair use/fair dealing hak cipta atas buku. 

BAB IV: PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran mengenai Analisis fair use/fair dealing hak 

cipta atas buku Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak 

Cipta Penjual Buku Sriwedari.


