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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini, berkembangnya ilmu pengetahuan,xseni dan sastra, turut andil 

dalam meningkatnya hidup yang berkualitas. Karenanya, di belahan dunia, 

perkembanganxilmu pengetahuan, seni dansastra lengkap dengan payung 

hukumnya merupakan barometer terpenting bagi perencanaan terkait. Termasuk 

diantaranya adalah dorongan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, seni dan 

sastra melalui pendidikan. Usaha ini dapat dikatakan wajar apabila pemerintah 

Indonesia masih mengalokasikan dana sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan 

Belanja Negara (APBN) dalam bidang ini. 

Guna tercapainya sumber daya manusia yang mumpuni dan berkualitas, 

pemerintah telah tetapkan beberapa strategi pendidikan, diantaranya adalah berupa 

penyediaanxmateri dan sejumlah penunjang pendidikan (theacing and learning 

materials) teranyar yang berupa materi cetak buku pelajaran maupun teknologi 

berbasisxinformasixdanxkomunikasi.1 Untuk membantuxhal tersebut tercapai, hal 

yang tak boleh luput dan tak boleh dilupakan adalah menyediakan ruang 

pembelajaran termasuk dengan tersedianya buku-buku baik buku pelajaran, fiksi 

serta nonfiksi. Selama proses pembelajaran berlangsungxbaik di dalam akademik 

atau non akademik tidak bisa lepasakan tersedianya buku-buku yang mumpuni dari 

 
1Perpres RI Nomor 7 tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

(RPJM)2004-2005 BAB 27 Tentang Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Pendidikan Yang 

Berkualitas. 



2 
 

 
 

segi kuantitas maupun kualitas serta buku-buku tersebut tak bisa lepas dari hadirnya 

penulis serta penerbit. 

Diantara usaha yang tengah digencarkan pemerintah guna mendorong 

semangat bagi penulis buku guna menciptakan buku-buku yang bermutu adalah 

memberikan proteksi hukum kepada para pencipta buku melalui perlindungan 

terhadap hasil dari ciptaan atau karya. Tidak hanya penulis yang mendapat 

perlindungan hukum semata, penerbit tentu berhak mendapat proteksi yang sama 

karena peran penerbit juga ambil bagian dalam mewujudkan karya tulis tersebut. 

Akan muncul ciptaan-ciptaan baru khususnya dalam wujud buku ilmu pengetahuan, 

seni dan sastra bila perlidungan hukumnya dapat tersalurkan dengan baik. 

Undang-Undang Nomor 28 tahun2014 tentang Hak Cipta adalah wujud 

perlindungan hukum yang difasilitasi Negara dalam memberikan apresiasi terhadap 

karya cipta seseorang. Hak cipta merupakan hak intelektual yang bisa diserahkan 

ataupun dialihkan orang lain. Bisa dikatakan, hak cipta merupakan hak yang dapat 

diwujudkan dalam bentuk yang berharga berupa nominal uang.2 Menurut Pasal 1 

angka 1 tertulis bahwa hak ciptaadalah hak yang khusus bagi pencipta yang 

otomatis muncul berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan dan 

diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi batasan sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Mengenai pengaturan hak cipta, hukum perdata mendefiniskannya sebagai 

bagian dari hukum benda dan bisa diasumsikan juga bahwa hak kebendaan itu 

adalah hak absolut yang berarti bahwa itu hanya dapat dipertahankan orang-orang 

 
2Maris, Masri, 2006, Buku Panduan Hak Cipta Asia, IKAPI, Jakarta, Hal.12. 
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tertentu dan tidak bisa semua orang mempertahankannya seperti halnya hak dalam 

kebendaan. Hak cipta dalam pengertian hukum benda itu sendiri dikenalsebagai hak 

kebendaan yang bersifat immaterial atau tak berwujud. Dikarenakan hakcipta 

sendiri masuk dalam kategori hak kebendaan, bila disandingkan dengan jaminan 

perlidungan hukumnya serupa dengan arti dari hak milik. 

Penting untuk diketahui bahwa dalam perlindungan terhadap hak milik 

intelektual merupakan sebuah kewajiban setelah tercapainya kemufakatan yang 

bernama General Agreement on Tarifand Trade atau GATT dan usai Konferensi 

Marakesh pada April 1994. Konteks GATT disetujui melalui bergantinya menjadi 

WTO (World Trade Organization) atau yang lebih familiar dengan sistem 

perdagangan dunia. Kemudian dewan umum ini selanjutnya tiga dewanyang 

diantaranya dewan TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property rights).3 

Sebab-sebab munculnya Undang-Undang Hak Cipta bermula dari aspirasi 

untuk menciptakan keteraturan yang bisa meradiasi keinginan seseorang untuk 

menciptakan karya cipta, yaitu adanya pengakuan hak dan sistem perlindungan 

hukum yang sesuai dengan pengakuan terhadap hak dan pemberian sistem 

perlindungan hukum yang sesuai dengan keadaan masyarakat sehingga dapat 

melahirkan karya-karya dibidang Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Sastra. Pada tahun 

1982, Pemerintah Indonesia mencabut peraturan tentang hak cipta dan menetapkan 

Undang-Undang Nomor 6Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagai undang-undang 

hak cipta pertama di Indonesia. Undang-Undang tersebut kemudian mengalami 

perubahan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-Undang Nomor 

 
3Saidin, 1995, Aspek Hukum Kekayaan Intelektual, Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 4. 
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12 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, dan pada akhirnya dengan 

sahnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang berlaku hingga saat ini. 

Masifnya pembajakan yang dilakukan akan karya-karya tersebut, seperti 

buku, film bahkan lagu telah menelan kerugian yang tidak sedikit. Setiap tahunnya 

kerugiannya mencapai Rp. 4 triliun. Para pencipta atau kreator dari karya cipta 

tersebut juga turut dirugikan dengan adanya tindak pembajakan tersebut.4 

Persoalannya bukan hanya mengenai kepentingan bagi pemegang hak cipta, 

penerbit secara tidak langsung berpengaruh karena mereka terlibat secara langsung 

dalam menjaga karya cipta tersebut.5 

Upaya penerbit dalam menjaga dan melindungi ciptaan para pengarang yaitu 

dengan caramewujudkan ciptaan tersebut. Usaha dalam mewujudkan ciptaan 

tersebut dihalangi karena minat literasi yang sangat rendah serta kesadaran 

masyarakat untuk mengapresiasi hasil karya cipta seseorang mulai berkurang. 

Sebab, yang mempengaruhi pembajakan buku adalah masyarakat yang jamak 

membeli buku bajakan yang seperseratus lebih murah dibandingkan dengan buku 

yang asli. Itulah mengapa banyak buku yang tidaksah terjual bebas di pasaran. 

Buku yang beredar tidak sah yang dilakukan segelintir orang yang tak 

bertanggung jawab itulah yang juga dapat mengimpresi pengarang dan penerbit 

yang merasa dirugikan karena ditengarai sebagai persaingan usaha yang tidak sehat. 

Hal tersebut juga memicu penurunan bagi pemegang hak cipta, dalam hal ini 

penerbit, karena buku-buku yang diedarkan tanpa ijin penulis maupun penerbit 

yang kemudian diperjualbelikan dan disebarluaskan kepada masyarakat luas. 

 
4https://lifestyle.bisnis.com 
5Harsono, Adi Sumarto, 1990, Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta, Jakarta: 

Akademi Pressindo, Hal. 24 
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Bukan hanya kerugian secara materiil yang secara langsung dialami oleh penerbit 

danpenulis juga mendapat kerugian imateriil yaitu berupa kemampuan bahkan 

semangat penulis untuk menciptakan karya-karya yangpunya nilai kualitas. 

Selanjutnya penerbit yang diberikan amanah dariseorang penulis guna 

memperbanyak, mengedarkan serta menjualbelikannya kepada khalayak, menjadi 

tugas dan pekerjaanbersama untuk ikut serta membantu melindungi hak cipta buku 

sehingga tetap jelas perlindungannya.6 

Dari uraian di atas kita sadar betul arti penting perlindungan bagi penulis 

sebagai pencipta penerbit sebagai pemegang hak cipta buku dari segi hukum, 

makadalam hal ini penulis akan meneliti lebih jauh mengenai penerapanUndang-

Undang Hak Cipta (UUHC) guna memberikan perlindungan kepada penulis dan 

penerbit terhadap pelanggaran hak cipta buku yaitu dengan judul: RELEVANSI 

PERLINDUNGAN HUKUM ANTARA PENULIS & PENERBIT SELAKU 

PEMEGANG HAK CIPTA ATAS PEMBAJAKAN BUKUBERDASARKAN 

UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA 

(Studi Pada PT Bentang Pustaka) 

 

B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang dijabarkan sebagai berikut: 

1. Apa perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Hak 

Cipta kepada penulis dan penerbit sebagai pemegang hak cipta buku? 

 
6Hamzah, Andi, 1997, Komentar Undang – Undang Hak Cipta, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 

16 
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2. Apa saja hambatan-hambatan yang ditemui dalam rangka perlindungan 

hukum kepada penulis dan penerbit terhadap pembajakan menurut 

Undang-Undang Hak Cipta?  

3. Bagaimana bentuk upaya yang dilakukan oleh penulis dan penerbit 

untuk memecahkan masalah pembajakan buku? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-

Undang kepada penulis dan penerbit dalam hak cipta buku. 

2. Mengetahui apa saja hambatan-hambatan yang ditemui dalam rangka 

memberikan perlindungan kepada penulis dan penerbit terhadap 

pembajakan sebagai bentuk penerapan Undang-Undang Hak Cipta. 

3. Mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh penulis dan penerbit 

untuk memecahkan masalah pembajakan buku. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan 

manfaat seperti: 

1. Manfaat Akademis 

a. Penelitian ini dapat memberikan masukan pemikiran dan ilmu 

pengetahuan baru terhadap ilmu hukum secara umum 

khususnya pada ilmu Hukum Hak Kekayaan Intelektual. 
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b. Dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi mereka yang akan 

mengadakan penelitian lanjutan mengenai hal ini. 

c. Diharapkan dapat menjadi sumber yang bermanfaat bagi para 

penulis dan penerbit tentang manfaat dari hak cipta. 

2. Manfaat Praktis 

a. Menjadi ruang informasi untuk perorangan dan instansi terkait yang 

berkaitan dengan obyek yang saat ini diteliti. 

b. Memberi masukan ataupun referensi yang bermanfaat untuk peneliti 

berikutnya guna meneliti lebih lanjut. 

 

E. Metode Penelitian 

Adapun beberapa metode penelitian yang dijabarkan sebagai berikut: 

1. Metode Pendekatan 

Dalam hal ini sebelum penulis mengadakan penelitian, penulis mempelajari 

data-data yang diambil dari bahan kepustakaan dan berbagai sumber. 

2. Jenis Penelitian 

Guna mendapatkan berbagai data yang digunakan dalam mendukung 

penelitian, dalam hal ini penulis menggunakan penelitian deskriptif yang 

memberikan penjelasan secara spesifik, teliti dan lengkap dengan cara 

mengumpulkan, mengklarifikasi, menganalisa, menyusun serta 

menginterprestasikan data yang diperoleh dalam memecahkan permasalahan 

tersebut untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada 

penulis dan penerbit selaku atas pembajakan buku menurut Undang-Undang Nomor 

28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 
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3. Lokasi Penelitian 

a. Guna memperoleh data dan informasi yang akurat serta konkrit maka 

penulis akan melakukan penelitian tersebut di PT Bentang Pustaka. 

b. Untuk menunjang kelengkapan data yang diperoleh dalam 

penelitian, selain melakukan penelitian di PT. Bentang Pustaka selaku 

penerbit, penulis juga melakukan penelitian dengan sejumlah pelapak 

buku secara acak serta melakukan wawancara dengan narasumber 

terkait. 

4. Sumber Data 

Data yang diperlukan untuk penelitian ini antara lain: 

a. Data Primer 

Merupakan fakta atau informasi yang diperoleh langsung baik 

berupa di lapangan maupun melalui surat elektronik (e-mail). 

b. Data Sekunder 

Merupakan data pendukung berupa sumber data primer dari buku, 

jurnal, peraturan-peraturan dan lain-lain yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 

5. Metode Pengumpulan Data 

Seperti yang sudah diketahui, lazimnya sebuah penelitian dikenal 

ketika mengetahui paling sedikit tiga jenis pengumpulan, yaitu studi bahan 

kepustakaan, observasi, dan wawancara. Ketiga jenis pengumpulan data 

tersebut, dapat dipergunakan masing-masing, maupun secara bersama-sama 

guna memperoleh hasil yang maksimal. Hal ini disebabkan karena masing-
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masing jenis pengumpulan data tersebut mempunyai kelebihan dan 

kekurangannya tersendiri.7 

6. Metode Analisis Data 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data 

secara kualitatif. Penggunaan metode analisis kualitatif dalam penelitian ini 

adalah membahas pokok permasalahan berdasarkan data yang didapat baik 

dari studi kepustakaan maupun dari hasil penelitian di lapangan yang 

kemudian dianalisa secara kualitatif untuk langkah pemecahannya. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan sendiri terbagi menjadi 4 bab diantaranya: 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Rumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian 

E. Metode Penelitian 

F. Sistematika Penulisan 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 

1) Pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 

2) Sejarah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 

 
7Ibid, hal. 66. 
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3) Jenis-jenis dan Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 

B. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta 

1) Pengertian Hak Cipta 

2) Subyek Hak Cipta 

3) Pengalihan Hak Cipta 

4) Ciptaan yang Dilindungi Hak Cipta 

5) Pendaftaran Hak Cipta 

6) Pembatasan Hak Cipta 

7) Hak Ekonomi dan Hak Moral dalam Hak Cipta 

C. Tinjauan Tentang Penerbit 

1) Pengertian Penerbit 

2) Jenis-Jenis Penerbit 

3) Tugas dan Peranan Penerbit 

BAB III HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN 

Bab ini berisi pembahasan tentang yang diperoleh dari penelitian, yang dapat 

berguna untuk menjawab semua rumusan masalah yang ada. Sehingga mampu 

menjawab semua masalah-masalah diantaranya: 

1) Gambaran singkat mengenai PT. Bentang Pustaka 

2) Perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang kepada 

penulis dan penerbit sebagai pemegang hak cipta buku. 

3) Hambatan-hambatan yang ditemui dalam rangka memberikan 

perlindungan kepada penulis dan penerbit terhadap pembajakan 

sebagai bentuk penerapan Undang-Undang Hak Cipta. 
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4) Upaya-upaya yang dilakukan oleh penulis dan penerbit untuk 

menanggulangi masalah pembajakan buku. 

BAB IV KESIMPULAN & SARAN 

DAFTAR PUSTAKA 


