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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) 

Abstrak 

Penelitian ini mempunyai tujuan: a) Untuk mengetahui Ketentuan Fair Use/Fair Dealing 

Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. b) Untuk 

mengetahui penegakkan hukum oleh polisi terhadap hak cipta buku. Metode pendekatan 

yang digunakan adalah yuridis-empiris yaitu pendekatan terhadap hukum sebagai suatu 

norma yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dengan 

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

Penjual Buku Sriwedari, Surakarta. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah deskriptif, yaitu jenis penelitian yang sifatnya memberikan gambaran yang nyata. 

Langkah pertama proses penggandaan buku yaitu berupa Foto copy. Dalam Undang-

Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) 

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. 

Berdasarkan hasil penelitian proses penggandaan buku yang dilakukan oleh pedagang 

buku di Sriwedari Surakarta baik melalui Foto Copy maupun Scan melalui computer 

Tidak termasuk kategori FairUse/Fair Dealing  karena pedagang buku Sriwedari di 

Surakarta melanggar ketentuan penggunaan Pasal 44 dan Pasal 46. Pedagang Buku 

Sriwedari di Surakarta mengambil keuntungan diluar 2 Pasal tersebut, sedangkan 

FairUse/Fair Dealing diperbolehkan asal sesuai ketentuan Pasal 44 dan Pasal 46. Upaya 

hukum membantu pemegang karya cipta untuk memperoleh perlindungan terhadap 

karya cipta yang dimiliki. Pandangan Hukum Islam tentang hak cipta terhadap 

penggandaan buku merupakan perbuatan yang dilanggar, hal ini dikarenakan merupakan 

perbuatan pemalsuan, dusta, zalim kepada pencipta karena mengambil keuntungan dari 

karyanya dengan cara yang tidak benar, serta memakan harta dari pencipta sebab 

penggandaan mendapatkan keuntungan eknomi. 

Kata Kunci: Penggandaan Buku, Pelanggaran Hak Cipta, Penyelesaian Hukum 

Abstract 

This study has the objectives: a) To find out the Terms of Fair Use / Fair Dealing Based 

on Law No. 28 of 2014 concerning Copyright. b) To know the law enforcement by the 

police on the copyright of books. The approach method used is juridical, namely the 

approach to law as a norm, namely Law No. 28 of 2014 concerning Copyright with an 

approach to the existing reality regarding fair use / fair dealing rights to Sriwedari Book 

Seller books, Surakarta. The type of research used in this study is descriptive, namely the 
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type of research that gives a real picture. The first step in the process of doubling the 

book is in the form of copy. In Law No. 28 of 2014 concerning Copyright is regulated in 

Article 44 Paragraph (1) Use, retrieval, duplication and / or alteration of a work and / or 

product of Related Rights in whole or in part substantially is not considered a Copyright 

violation if the source is stated or stated complete. Based on the results of research on 

the copying of books carried out by book merchants in Sriwedari Surakarta, either 

through copy or computer scan, it is not included in the category of FairUse / Fair Dealing 

because Sriwedari book traders in Surakarta violate the provisions of the use of Article 

44 and Article 46.Sriwedari Book Traders in Surakarta take advantage outside of the 2 

Articles, while FairUse / Fair Dealing is permitted from origin in accordance with Article 

44 and Article 46. Legal remedies help the holder of the copyright work to obtain 

protection against the copyrighted work owned. The view of Islamic Law concerning 

copyright over the multiplication of books is an act that is violated, this is because it is 

an act of forgery, lying, wrongdoing to the creator for taking advantage of his work in an 

improper way, and consuming property from the creator because doubling gets economic 

benefits. 

Keywords: Book Multiplication, Copyright Infringement, Legal Settlement 

1. PENDAHULUAN

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 Tentang 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”. 

1 Penjelasan Umum UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta 
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Hak cipta merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang 

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

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.

Berdasarkan doktrin fair use/fair dealing tersebut diatas mengandung maksud 

tiga hal yakni: cara, tujuan dan substansi dalam menggunakan hak cipta atas buku. 

2 Eric 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. 
3 Sanusi 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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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 

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

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

buku merupakan hasil scan dari foto copy sehingga terlihat orisinil.6 Terjadinya 

potensi pelanggaran hak cipta padamasyarakat,disebabkan salah dalam menafsirkan 

maupun ketidaktahuan/kurangnya pemahaman HKI dan kultur masyarakat yang 

sangat berbeda.7  

Berdasarkan keterangan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut: a) Bagaimana Ketentuan 

FairUse/Fair Dealing Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak 

Cipta? b) Bagaimana penegakkan hukum oleh polisi terhadap hak cipta buku?.  

Penelitian ini mempunyai tujuan: a) Untuk mengetahui Ketentuan Fair 

Use/Fair Dealing Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak 

Cipta. b) Untuk mengetahui penegakkan hukum oleh polisi terhadap hak cipta buku. 

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis-empiris yaitu pendekatan 

terhadap hukum sebagai suatu norma yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 

Tentang Hak Cipta dengan pendekatan terhadap realita yang ada mengenai fair 

use/fair dealing hak cipta atas buku Penjual Buku Sriwedari, Surakarta. Jenis 

5 Anis 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. 
6 Bapak AP, Pedagang Buku Sriwedari, Wawancara Pribadi, 7 Maret 2018. 
7 Agus Sardjono, 2009, Membumikan HKI di Indonesia, Bandung: CV Nuansa Aulia, hal. 49. 
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penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu jenis 

penelitian yang sifatnya memberikan gambaran yang nyata. 

2. METODE

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini penulis uraiakan sebagai

berikut:

a. 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.

b. 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.

c. LokasiPenelitian

Penelitan ini dilakukan di Penjual Buku Sriwedari, Surakarta.

d. 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. 

(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. 
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3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Ketentuan FairUse/Fair Dealing Berdasarkan Undang-undang No. 28

Tahun 2014 Tentang Hak Cipta 

Doktrin fair use atau fair dealing adalah konsep yang mewajibkan pencipta 

mengikhlaskan atau mengizinkan ciptaannya digunakan oleh masyarakat untuk 

berbagai kepentingannya. Syaratnya satu, yaitu harus tetap mengakui bahwa 

ciptaan itu milik pencipta aslinya. Pengakuan untuk itu diwujudkan dengan 

bentuk pernyataan yang mengakui secara jujur dengan menyebutkan seseorang 

sebagai penciptanya. Pendeknya, menyebutkan sumber asal ciptaan yang 

digunakannya. Prinsip ini yang menjadikan tindakan plagiasi diperlakukan secara 

kategoris sebagai pelanggaran hukum.  

Konsep fair use dalam konteks hukum hak cipta di Indonesia adalah apabila 

ada seseorang yang mengambil karya milik orang lain dalam kerangka 

kepentingan pendidikan, penelitian, dan karya ilmiah asalkan tidak untuk 

kepentingan komersial dan juga etikanya dengan mencantumkan sumber karya 

tersebut, maka hal ini dianggap bukan sebagai pelanggaran terhadap hak cipta.8 

Fair use/fair dealing diatur pada Pasal 43 sampai dengan Pasal 49 Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya ditulis UU Hak 

Cipta). Mendasarkan ketentuan tersebut bahwa perbuatan yang tidak dianggap 

sebagai pelanggaran Hak Cipta dengan syarat: bersifat tidak komersial, dan ada 

izin dari pencipta. Dalam hal 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 dengan tidak merugikan. 

Berdasarkan pada ketentuan UU Hak Cipta tersebut pada Pembatasan Hak 

Cipta (Fair Use/Fair Dealing), Pasal 44 dan Pasal 46. Fair Use/Fair Dealing hak 

cipta atas buku  adalah sebagai berikut :  

8 Budi Agus Riswandi, 2009, Hak Cipta Di Internet, Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia, 

Yogyakarta: FH UI Press,hal. 140. 
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a) Pasal 44 (1) 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.

b) Pasal 46 (1) Penggandaan untuk kepentingan pribadi atas Ciptaan yang telah

dilakukan Pengumuman hanya dapat dibuat sebanyak 1 (satu) salinan dan

dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. (2)

Penggandaan untuk kepentingan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tidak mencakup: a. karya arsitektur dalam bentuk bangunan atau konstruksi

lain; b. seluruh atau bagian yang substansial dari suatu buku atau notasi musik;

c. seluruh atau bagian substansial dari database dalam bentuk digital; d.

Program Komputer 

Berdasarkan doktrin fair use/fair dealing tersebut 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 
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perbanyakan buku tanpa izin dan kasuskasus plagiarisme karya ilmiah baik di 

lingkungan perguruan tinggi maupun masyarakat awam.9 

3.1 Proses Penggandaan Buku 

Penggandaan terhadap buku diperbolehkan dan tidak melanggar Hak Cipta 

apabila dicetak sebanyak 1 (satu) kali untuk kepentingan pribadi. Sedangkan 

menurut pengamatan, di toko buku area Stadion Sriwedari Surakartabanyak 

dilakukan penggandaan buku yang digunakan untuk kepentingan komersial. 

Penggandaan buku tersebut diperjual belikan secara bebas dan sudah berlangsung 

dalam waktu yang lama. Hal tersebut tentu telah melanggar ketentuan Hak Cipta, 

seperti yang tercantum dalam Pasal 46 Undang-undang Hak Cipta. 

Salah satu cara penggandaan terhadap buku yang banyak dijumpai di sekitar 

kita adalah dengan cara melakukan fotokopi buku, hal tersebut merupakan upaya 

untuk memperbanyak suatu karya cipta tanpa izin dari pengarang, serta menerima 

keuntungan ekonomi atas jasa fotokopi yang diberikan. Jenis penggandaan ini 

seringkali dilakukan karena selain sangat mudah dilakukan, juga pada segi harga 

sangat menguntungkan bagi para pengedar buku bajakan, yang  memperoleh hasil 

dari penjualan buku bajakan. Menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 

28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Penggandaan adalah "proses, perbuatan, atau 

cara menggandakan satu salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan 

cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.” 

Sebagai kebutuhan keilmuan, dalam pemenuhan kebutuhan buku para 

mahasiswa dan dosen akan menggunakan cara yang lebih patut/layak. Aksebilitas 

buku yang mudah dengan harga terjangkau akan mengikis Budaya fotocopy. 

Kebutuhan keilmuan mahasiswa dan dosen akan terpenuhi dengan adanya toko 

buku/koperasi kampus dalam perguruan tinggi dan ketersedian buku dalam 

perpustaakan sangat lengkap sebagai referensi dalam pengembangan IPTEK. 

Bilamana dosen dan mahasiswa akan memfoto kopi atau memperbanyak buku, 

9 Anis Mashdurohatun, 2013, Problematika Perlindungan Hak Cipta di Indonesia (Suatu Studi Pada Karya 

Cipta Buku), Disertasi Program Doktor: Universitas Sebelas Maret Surakarta, hal. 15. 
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tentunya pengusaha foto kopi telah memiliki izin dari pencipta/pemegang hak 

cipta terlebih dahulu. Hal tersebut sangat bermanfaat dalam mendorong perilaku 

dosen dan mahasiswa yang menghormati dan menjunjung tinggi hak ekonomi dan 

hak moral pencipta terhadap karya cipta buku. Dengan demikian akan 

terlaksananya ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) huruf b huruf dan e UU 

Hak Cipta. 

Pihak Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta serta Penerbit tidak melakukan 

upaya yang tegas terhadap kasus pembajakan yang terjadi pada buku-buku karya 

mereka. Walaupun mereka memang telah melakukan upaya untuk kasus ini, 

namun mereka tidak banyak melakukan tindakan ketika mereka mendapati 

bukunya dibajak dan diperjual belikan. Hal ini dilakukan karena mereka tidak 

mendapatkan hasil yang memuaskan ketika pembajakan tersebut diadukan 

kepada pihak penegak hukum, yakni Kepolisian. Hal tersebut akan terjadi dan 

diulang kembali walaupun sudah ditindak secara hukum, yang menjadikan sia-sia 

untuk dilakukan. Kasus seperti ini terjadi karena yang ditindak adalah para 

pedagang kecil sebagai perantara perdagangan buku bajakan, bukan produsen 

atau pedagang besar dari buku bajakan yang menjadi pusat ataupun sumber 

adanya buku bajakan. Belum lagi ketika menyelesaikan perkara ini, tentu 

membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya. Namun lagi-lagi tetap saja kasus 

pembajakan akan terulang. 

Berdasarkan penjelasan diatas adalah bahwa pedagang buku di Sriwedari 

telah melanggar hukum hak cipta atas buku karena konteks hukum hak cipta di 

Indonesia adalah apabila ada seseorang yang mengambil karya milik orang lain 

dalam kerangka kepentingan pendidikan, penelitian, dan karya ilmiah asalkan 

tidak untuk kepentingan komersial dan juga etikanya dengan mencantumkan 

sumber karya tersebut, maka hal ini dianggap bukan sebagai pelanggaran terhadap 

hak cipta. 

Pedagang buku Sriwedari melanggar ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Undang-

undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yaitu Penggunaan, pengambilan, 
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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. 

3.2 Penegakkan Hukum oleh Polisi terhadap Hak Cipta buku 

Pemerintah sebagai pembuat dan penguji Undang-Undang, telah mengatur Hak Cipta 

dalam suatu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang 

Hak Cipta, dimana mengenai hak cipta buku diatur di dalam Bab XVII Ketentuan 

Pidana Pasal 113 Ayat (3) dan (4), Pasal 114, dan Pasal 120 Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dalam prakteknya 

para penegak hukum dalam hal ini adalah Polisi, Jaksa, dan Hakim memang belum 

menindak kasus pembajakan yang merupakan delik aduan ini dengan efisien. Hal ini 

dikarenakan adanya Pasal yang mengatur bahwa pembajakan adalah delik aduan, 

sehingga Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan hanya dapat menindak kasus 

pembajakan ini ketika ada aduan dari pihak terkait. 

Berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang 

Hak Cipta dinyatakan bahwa Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan 

melalui arbitrase, atau melalui Pengadilan Niaga. jalur Arbitrase yang merupakan 

cara penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan. 

Pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa hak cipta adalah 

Pengadilan Niaga. Melalui upaya hukum di pengadilan niaga pencipta mempunyai 

hak untuk mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pengadilan Niaga atas 

pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait. Selain pelanggaran Hak Cipta 
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dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang 

bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia harus menempuh  terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui 

mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 95 

ayat (4) Undang-undang Hak Cipta. 

Berdasarkan Pasal 96 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 

dinyatakan bahwa Pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak Terkait 

atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh ganti 

rugi. Ganti rugi diberikan dan dicantumkan dalam amar putusan pengadilan tentang 

perkara tindak pidana Hak Cipta.  

Pembayaran ganti rugi dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan 

pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Gugatan ganti rugi dapat berupa 

permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh 

dari karya cipta yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak 

Terkait. Sehingga upaya hukum membantu pemegang karya cipta untuk memperoleh 

perlindungan terhadap karya cipta yang dimiliki.  

Berdasarkan  Pasal 120 Undang-undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 

menyebutkan bahwa:  “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang ini merupakan delik aduan”. Sehubungan dengan  ketentuan yang tercantum 

dalam pasal di atas, maka baik Kementerian Hukum dan HAM maupun Pengadilan 

Niaga tidak mempunyai hak untuk menegur ataupun melakukan tindakan sebelum 

adanya aduan dari pemegang hak cipta. Dalam suatu proses pengadilan, hakim dapat 

memutuskan sejumlah penyelesaian, termasuk diantaranya: 

a. Kerugian-kerugian, termasuk kerugian sejumlah tambahan atas pelanggaran hak

cipta yang disengaja;

b. Berupa perhitungan/pembagian keuntungan yang diperoleh pihak pelanggar dari

pelanggaran hak cipta yang dilakukan;

c. Berupa penyerahan barangbarang hasil pelanggaran hak cipta atau teknologi yang

digunakan untuk membuat barang-barang tersebut;
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d. Berupa putusan hukum final untuk mencegah pelanggaran lebih lanjut.

Kartini Nuridin, Ketua YCRI/LMK sekaligus sebagai Penerbit buku 

menegaskan bahwa pengguna buku seperti masyarakat terutama di lingkungan 

Pendidikan Tinggi tidak boleh memfotokopi tanpa izin demikian halnya para 

pengusaha foto kopi. Hal tersebut telah ditegaskan dalam UU Hak Cipta, karena 

dalam ketentuan undang-undang tersebut hanya diperbolehkan menyalin satu 

halaman, tidak lebih. Perguruan Tinggi dan pengusaha foto kopi dalam model fair 

use/fair dealing perlu bekerjasama atau mengadakan MoU dengan YRCI/LMK 

dengan membayar Rp. 10.000,00 permahasiswa perjudul buku. Demikian halnya 

lembaga perpustakaan dan pengusaha foto kopi, untuk memberikan benefit sharing 

dalam bentuk pemberian kompensasi baik secara tunai maupun royalti yang 

berkelanjutan. 

Pihak Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta serta Penerbit tidak melakukan 

upaya yang tegas terhadap kasus pembajakan yang terjadi pada buku-buku karya 

mereka. Walaupun mereka memang telah melakukan upaya untuk kasus ini, namun 

mereka tidak banyak melakukan tindakan ketika mereka mendapati bukunya dibajak 

dan diperjualbelikan. Hal ini dilakukan karena mereka tidak mendapatkan hasil yang 

memuaskan ketika pembajakan tersebut diadukan kepada pihak penegak hukum, 

yakni Kepolisian. Hal tersebut akan terjadi dan diulang kembali walaupun sudah 

ditindak secara hukum, yang menjadikan sia-sia untuk dilakukan.  

Kasus seperti ini terjadi karena yang ditindak adalah para pedagang kecil sebagai 

perantara perdagangan buku bajakan, bukan produden atau pedagang besar dari buku 

bajakan yang menjadi pusat ataupun sumber adanya buku bajakan. Belum lagi ketika 

menyelesaikan perkara ini, tentu membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya. Namun 

lagi-lagi tetap saja kasus pembajakan akan terulang. Sedangkan dari pihak Pedagang 

dan Pembeli serta Masyarakat sendiri, masih sangat jarang ditemui kesadaran untuk 

melakukan upaya perlindungan terhadap Hak Ekonomi Pencipta dan atau Pemegang 

Cipta. Tuntutan akan keadaan dan kebutuhan ekonomi yang semakin tinggi, 

mengharuskan mereka untuk membajak karya cipta milik oaring lain dan menikmati 
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hasil bajakan karya cipta orang lain dalm bentuk buku bajakan. Walaupun memang 

beberapa dari mereka sudah ada yang menghargai suatu karya cipta dengan 

memulainya dari diri sendiri. 

Perubahan delik yang kedua terjadi pada UUHC 2014, yaitu dari delik biasa 

kembali lagi pada delik aduan. Diubahnya sifat delik ini bertujuan untuk semakin 

menegaskan bahwa hak cipta adalah hak yang bersifat personal, yaitu hak pribadi. 

Sudah selayaknya hak yang bersifat pribadi tersebut, apabila terjadi pelanggaran 

harus ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. 

Perubahan delik biasa menjadi delik aduan dalam UUHC, memang mempunyai 

dampak positif dan dampak negatif. Menurut narasumber dampak positif delik aduan 

adalah akan terdapat kejelasan tentang siapa penciptanya, siapa yang dirugikan atas 

pelanggaran tersebut, dan apabila kasus tersebut sampai ke pengadilan makan tidak 

akan sulit untuk menghadirkan pihak-pihak yang dirugikan tersebut. Penggunaan 

delik aduan menurut Gunawan seorang Praktisi Hak Kekayaan intelektual, dapat 

mencegah adanya oknum Polisi yang memanfaatkan delik ini untuk menambah 

pundi-pundi.10 

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan 

4..1.1 Ketentuan FairUse/Fair Dealing Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 

2014 Tentang Hak Cipta 

 Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta diatur dalam Pasal 

44 dan Pasal 46. Fair Use/Fair Dealing hak cipta atas buku  adalah sebagai berikut :  

Pasal 44 (1) 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 

10 Mega Silvana Kurniawati M, Konsekuensi Perubahan Sifat Delik Pelanggaran Hak Cipta Terhadap 

Perlindungan Pencipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Jurnal: 

Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum 2015. 
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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. 

Pasal 46 (1) Penggandaan untuk kepentingan pribadi atas Ciptaan yang telah 

dilakukan Pengumuman hanya dapat dibuat sebanyak 1 (satu) salinan dan dapat 

dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. (2) Penggandaan untuk 

kepentingan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencakup: a. karya 

arsitektur dalam bentuk bangunan atau konstruksi lain; b. seluruh atau bagian yang 

substansial dari suatu buku atau notasi musik; c. seluruh atau bagian substansial dari 

database dalam bentuk digital; d. Program Komputer, kecuali sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 45 ayat (1); dan e. Penggandaan untuk kepentingan pribadi yang 

pelaksanaannya bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau 

Pemegang Hak Cipta. 

Berdasarkan ketentuan di atas proses penggandaan buku yang dilakukan oleh 

pedagang buku di Sriwedari Surakarta baik melalui Foto Copy maupun Scan melalui 

computer merupakan pelanggaran hak cipta karena menggandakan buku lebih dari 

satu dan diperjual belikan untuk kepentingan komersial. Alasan pedagang buku di 

Sriwedari melakukan penggandaan buku dikarenakan konsumen kalangan pelajar 

hingga mahasiswa kesulitan mencari literatur buku dengan harga yang murah, dan 

dikarenakan faktor ekonomi pedagang buku di Sriwedari membutuhkan kehidupan 

berupa makan dan minuman serta Pendidikan untuk anak-anaknya yang masih 

sekolah. 

Tidak termasuk kategori FairUse/Fair Dealing  karena pedagang buku 

Sriwedari di Surakarta melanggar ketentuan penggunaan Pasal 44 dan Pasal 46. 

Pedagang Buku Sriwedari di Surakarta mengambil keuntungan diluar 2 Pasal 

tersebut, sedangkan FairUse/Fair Dealing diperbolehkan asal sesuai ketentuan Pasal 

44 dan Pasal 46. 
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4.1.2 Penegakkan Hukum Oleh Polisi 

Pemerintah sebagai pembuat dan penguji Undang-Undang, telah mengatur Hak Cipta 

dalam suatu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang 

Hak Cipta, dimana mengenai hak cipta buku diatur di dalam Bab XVII Ketentuan 

Pidana Pasal 113 Ayat (3) dan (4), Pasal 114, dan Pasal 120 Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dalam prakteknya 

para penegak hukum dalam hal ini adalah Polisi, Jaksa, dan Hakim memang belum 

menindak kasus pembajakan yang merupakan delik aduan ini dengan efisien. Hal ini 

dikarenakan adanya Pasal yang mengatur bahwa pembajakan adalah delik aduan, 

sehingga Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan hanya dapat menindak kasus 

pembajakan ini ketika ada aduan dari pihak terkait. 

Berdasarkan Pasal 96 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 

dinyatakan bahwa Pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak Terkait 

atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh ganti 

rugi. Ganti rugi diberikan dan dicantumkan dalam amar putusan pengadilan tentang 

perkara tindak pidana Hak Cipta.  

Pembayaran ganti rugi dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan 

pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Gugatan ganti rugi dapat berupa 

permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh 

dari karya cipta yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak 

Terkait. Sehingga upaya hukum membantu pemegang karya cipta untuk memperoleh 

perlindungan terhadap karya cipta yang dimiliki. 

Berdasarkan  Pasal 120 Undang-undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 

menyebutkan bahwa:  “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang ini merupakan delik aduan”. Sehubungan dengan  ketentuan yang tercantum 

dalam pasal di atas, maka baik Kementerian Hukum dan HAM maupun Pengadilan 

Niaga tidak mempunyai hak untuk menegur ataupun melakukan tindakan sebelum 

adanya aduan dari pemegang hak cipta 
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Pandangan Hukum Islam tentang hak cipta terhadap penggandaan buku 

merupakan perbuatan yang dilanggar, hal ini dikarenakan merupakan perbuatan 

pemalsuan, dusta, zalim kepada pencipta karena mengambil keuntungan dari 

karyanya dengan cara yang tidak benar, serta memakan harta dari pencipta sebab 

penggandaan mendapatkan keuntungan eknomi. 

4.2 SARAN 

a) Diharapkan lembaga legislatif dapat merevisi ketentuan pidana pada undang-

undang hak cipta dari delik aduan menjadi delik umu, sebab hal tersebut akan

melindungi hak pencipta.

b) Diharapkan masyarakat dalam membeli buku yang original bukan berupa

buku hasil pemnggandaan karena merupakan perbuatan illegal, merugikan

pencipta secara moral dnn eknomi.

c) Diharapkan Ditjen HKI bekerjasama dengan pencipta maupun penerbit untuk

melaporkan tindakan penggandaan buku illegal tanpa adanya lisensi dari

pencipta.
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