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Artinya:
“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan
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ABSTRAK
.
Rika Velyana; SHP.162190; Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
Skripsi ini bertujuan untuk (1) Untuk mengetahui Tindak pidana pelanggaran Hak
Cipta menurut UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak cipta. (2) Untuk mengetahui
Tindak pidana pelanggaran Hak Cipta menurut Hukum Islam. (3) Untuk
mengetahui komperasi pelanggaran Hak Cipta menurut UU No.19 Tahun 2002
tentang Hak Cipta dan Hukum Islam. Hasil penelitian bahwa terdapat perbuatan
yang dapat disebut sebagai tindak pidana pelanggaran hak cipta menurut UU No.
19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang apabila dikelompokkan ke dalam
kelompok yang lebih khusus lagi dapat dipersempit menjadi lima yakni tindakan
pelanggaran perizinan perbanyakan dan pengumuman, tindakan pencantuman
nama pencipta, tindakan peniadaan atau pengubahan informasi elektronik terkait
dengan informasi manajemen hak pencipta, tindakan pengrusakan, peniadaan atau
membuat tidak berfungsi sarana kontrol teknologi, dan tindakan kewajiban
memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan bagi ciptaan yang
menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi. Dalam perspektif hukum
Islam, tindak pidana pelanggaran hak cipta dalam UU No. 9 Tahun 2002 tentang
Hak Cipta tidak dapat secara keseluruhan dapat dimasukkan ke dalam jarimah
hudud dan ta’zir. Dalam konteks pelaku dan sanksi pidana, ketentuan yang ada
pada Pasal 72 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dalam konteks hukum
pidana Islam masih terlalu luas dan umum. Perbedaan hukum pidana positif dan
hukum islam yaitu pertama dalam hukum positif, sebuah tindakan terhadap hak
cipta seseorang dapat dikategorikan sebagai tindakan pidana manakala seseorang
menggunakan atau memanfaatkan hak cipta tanpa seizin pemiliknya untuk
kepentingan penjualan atau dikomersilkan. Sedangkan dilihat dalam hukum Islam
bahwa hak milik seseorang, selama tidak mengalami peristiwa yang dapat
mengalihkan kepemilikan suatu hak, maka akan tetap menjadi hak milik
seseorang itu tanpa adanya pembatasan waktu.
Kata Kunci: Hukum Positif, Hukum Islam, UU Nomor 19 Tahun 2002
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Suatu peraturan itu di ciptakan tentunya bertujuan agar tidak terjadi
pelanggaran. Tetapi pada kenyataannya banyak perilaku yang melanggar hak
orang lain. Terlakananya suatu cita-cita hukum itu sendiri. Dikarenakan ada
atau tidak pelanggaran yang dilakukan. Jika pun ada, ada suatu bentuk
pelanggaran

apakah

ada

atau

tidak

dipermasalahkan.

Kalaupun

dipermasalahkan apakah secara kekeluargaan atau dibawah ke pengadilan.
Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju
telah memungkinkan para pelaku tindak pidana di bidang Hak Cipta untuk
melakukan tindak pidana nyaris sempurna. 1
Pelanggaran hak cipta sering kali di istilahkan sebagai pembajakan.
Kasus ini cukup banyak

terjadi karena kurangnya kesadaran terhadap

penyebab terjadinya pelanggaran hak cipta di Indonesia ditambah para
pembajak tersebut juga tidak memperhatikan aturan hukum. Padahal, aturan
tentang hak cipta telah ditetapkan dalam Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Pasal (1) ayat 1-4 yang berbunyi
sebagai berikut:
Ayat (1) Hak Cipta adalah hak ekslusif bagi pencipta atau penerima hak
untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan
izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatansan
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat (2) Pencipta
1

Widyopramono, Tindak Pidana Hak Cipta, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 16.

1

2

adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas
inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran,
imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang di tuangkan ke
dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Ayat (3) Ciptaan adalah
hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam
lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra. Ayat (4) Pemegang hak
cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang
menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.
Jadi, sudah ada definisi yang jelas dan baku tentang apa hak cipta itu,
yakni sebuah hak khusus yang hanya dikenakan pada pencipta untuk dapat
mempublish karyanya. Sementara di ayat 2 dijelaskan lebih detail lagi tentang
pencipta yang didefinisikan sebagai pelaku pembuat suatu ciptaan. Pada ayat 3
dijelaskan bahwa ciptaan merupakan karya yang tertuang dari pemikiran,
keahlian, imajinasi, atau kecakapan lain milik si pencipta. Hal inilah yang
selanjutnya menjadi latar belakang mengapa ada banyak penyebab terjadinya
pelanggaran hak cipta di Indonesia. Jadi jika ada yang mengganggu hak cipta
orang bahkan hingga melakukan pencurian karya dan sebagainya tentu
termasuk contoh pelanggaran norma sosial.
Sebelum memahami tentang

penyebab terjadinya pelanggaran hak

cipta, terlebih dahulu harus diketahui apa saja ruang lingkup hak cipta. Apalagi
sekarang hak cipta sudah dapat dilanggar secara online sehingga termasuk
dalam pelanggaran cyber crime.2 Ada beberapa jenis pelanggaran hak cipta
yang sering terjadi di Indonesia yakni, Pelanggaran Hak Cipta Internet,
Pelanggaran Hak Cipta Software CD, Pelanggaran Hak Cipta Lagu,
Pembajakan Perangkat Lunak.
2

Shara Nurahmi, Penyebab terjadinya Pelanggaran Hak Cipta, diakses pada website:
https://hukamnas.com/penyebab-terjadinya-pelanggaran-hak-cipta, pada 7 Februari 2020 Pukul
17.40.

3

Diantara kasus pelanggaran pelanggaran Hak Cipta yang banyak terjadi
yaitu pelanggaran Hak Cipta karya Ilmiah “Mochammad Zuliansyah yang
merupakan alumnus Program Doktoral STEI angkatan 2003 ini, menerima
konsekuensi berupa tidak berlakunya ijazah serta disertasi miliknya, akibat
terbukti melakukan plagiarisme dalam disertasi karyanya. Disertasi itu berjudul
"3D topological relations for 3D spatial Analysis". Disertasi tersebut
merupakan plagiasi dari dari paper ber

judul

"On

3D

Topological

Relationships" yang dikarang oleh Siyka Zlatanova. 3 Kemudian kasus
“Pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh seorang mahasiswa, mahasiswa
tersebut diketahui menyiarkan langsung menggunakan aplikasi Bigo saat
menonton

film

di

sebuah

bioskop

di

Samarinda.

Menggunakan

aplikasi live chat itu, mahasiswa tersebut menyiarkan film yang tengah
diputar di layar lebar. Polisi menangkap mahasiswa tersebut atas laporan
perusahaan jaringan televisi nasional. 4
Kasus lainnya juga terjadi di daerah Medan dimana seorang pedagang
menjual merk baju tanpa seijin pemilik hak cipta tersebut “Jaksa Penuntut
Umum (JPU), Rizkie A Harahap mengatakan kasus ini bermula ketika
terdakwa Sugiarty membeli pakaian tidur wanita merek Hoki & Shelia yang
diproduksi di Kompleks Taman Giri Indah, Kabupaten Cipanas, Jawa
Barat."Merek dagang tersebut diketahui merupakan milik Veronica Thalib
yang telah didaftarkan ke Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI
3

Kasus Plagiarisme, https://kumparan.com/@kumparannews/4-akademisi-tanah-air-yangterjerat-kasus-plagiarisme, Diakses pada 8 Februari 2020 pukul 12.00.
4
Kasus Mahasiswa Live App Di bioskop https://nasional.tempo.co/read/850210/siarkanfilm-lewat-aplikasi-mahasiswa-ini-ditangkap-polisi/full&view=ok, Diakses pada 8 Februari 2020
pukul 12.07.

4

pada tahun 2003 dengan Nomor Pendaftaran IDM000020475," ucap Rizkie di
Ruang Cakra VI PN Medan. Setelah mendapatkan pakaian tidur wanita
dengan merek tersebut, kemudian terdakwa menjualnya di Toko A.N. milik
terdakwa hingga tahun 2015.” 5
Dari kasus-kasus tersebut terlihat bahwa pelanggaran hak cipta banyak
ragamnya serta Pelanggaran Hak Cipta mampu menimbulkan kerugian pada si
pemilik aslinya secara materiel dan imateriel. Dari segi materiel, hal ini mampu
berdampak pada kesejahteraan ekonomi si pemilik apabila hak-hak yang
dilanggar bersifat komersil seperti barang jualan, software, atau film. Sebab
minat konsumen pada produk akan menurun secara drastis jika produk tersebut
di bajak dan di pasarkan dengan harga yang jauh lebih murah. Sementara dari
segi imateriel hal ini dapat merusak citra produk atau pemilik secara umum,
dan berisiko meningkatan taraf penyalahgunaan produk. 6
Selain alasan diatas penulis menemukan beberapa fenomena yang ada
di lingkungan penelitian, seperti pembajakan kaset DVD yang banyak dijumpai
sekitar pasar Jambi, dijual di pinggir jalan dan di edarkan dengan harga yang
relatif terjangkau oleh para pedagang kaset DVD. Tujuannya tak lain untuk
mendapatkan keuntungan pedagang. Namun, hal seperti ini perlu mendapat
teguran tentang perlindungan hak cipta karena sangat merugikan perusahaan
yang telah memproduksi film.

5

Kasus Pelanggaran Hak Cipta, https://medan.tribunnews.com/2018/01/18/didugalanggar-hak-paten-dua-pedagang-pakaian-di-pusat-pasar-diadili, Diakses pada 9 Februari
2020pukul 19.49.
6
Dampak Pelanggaran Hak Cipta, https://blog.bplawyers.co.id/dampak-pelanggaran-hakcipta/, Diakses pada 9 Februari 2020, pada 19.54.

5

Salah satu hukum yang di dalamnya terdapat aspek pidana yang
ditetapkan oleh pemerintah adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002
tentang Hak Cipta. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa hak cipta
merupakan salah satu hak kepemilikan yang dilindungi oleh hukum. Bagi siapa
saja yang melakukan pelanggaran pidana sebagaimana diatur dalam undangundang tersebut, maka akan dikenakan sanksi pidana. 7
Dalam konteks hukum pidana Islam yang mana setiap kepemilikan,
meskipun tidak didaftarkan asal mendapat pengakuan dari orang banyak, layak
dihormati dan dapat menuntut hak miliknya apabila diambil atau disalah
gunakan oleh orang lain. Dan mengenai hak individu, Allah secara lebih jelas
melarang umat manusia untuk saling merugikan hak masing-masing individu.
Hal itu sebagaimana difirmankan Allah dalam Q.S. asy-Syuara ayat 183
sebagai berikut:

ÇÊÑÌÈ tûïÏ‰Å¡øÿãB ÇÚö‘F{$# ’Îû (#öqsW÷ès? Ÿwur óOèduä!$u‹ô©r& }¨$¨Z9$# (#qÝ¡y‚ö7s? wur
Artinya: “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan
janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat
kerusakan.” 8
Setiap tindak pidana dalam hukum Islam memiliki unsur-unsur atau
syarat-syarat tertentu. Apabila seseorang telah memenuhi syarat yang
dimaksud dalam perbuatan (tindak) pidana, maka seseorang tersebut telah

7

Trias Welas, Undang-Undang Hak Cipta dan Hak Paten UU RI No. 19 Tahun 2002 dan
UU RI No. 14 Tahun 2001, Yogyakarta: New Merah Putih, 2010, hlm. 40-41.
8
Q.S. asy-Syuara (26); 183.

6

dianggap melakukan tindak pidana dan wajib mendapatkan perlakuan hukum
sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukannya. 9
Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis bermaksud untuk
melakukan penelusuran secara mendalam terkait dengan Tinjauan Hukum
Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak
Cipta.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, pokok yang diangkat sebagi kajian
utama penelitian ini adalah tentang bagaimana perbandingan pelanggar hak
cipta menurut UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak cipta dan Hukum Islam
1. Bagaimana Tindak pidana pelanggaran Hak Cipta menurut UU Nomor 19
Tahun 2002 tentang Hak cipta?
2. Bagaimana Tindak pidana pelanggaran Hak Cipta menurut Hukum Islam?
3. Bagaimana perbedaan sanksi pelanggaran Hak Cipta menurut Hukum
Positif dan Hukum Pidana Islam?
C. Batasan Masalah
Agar penelitian skripsi ini mengarah kepada pembahasan yang di
inginkan dan terarah kepada pokok-pokok permasalahan yang ditentukan dan
tidak terjadinya kesalah pahaman karena ruang lingkupnya terlalu luas, maka
perlu pembatasan masalah. Dalam penelitian ini peneliti hanya sebatas
menganalisa perbandingan antara UU Nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak

9

Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar
Grafika, 2004, hlm. 21-27

7

Cipta dan Hukum Islam serta objek kajiannya yaitu UU No. 19 tahun 2002
Tentang Hak Cipta dan Hukum Islam.
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, adapun
tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah:
a

Untuk mengetahui Tindak pidana pelanggaran Hak Cipta menurut UU
Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak cipta.

b

Untuk mengetahui Tindak pidana pelanggaran Hak Cipta menurut
Hukum Islam.

c

Untuk mengetahui perbedaan sanksi pelanggaran Hak Cipta menurut
Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.

2. Kegunaan Penelitian
a

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1)
pada jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari’ah Universitas Islam
Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

b

Sebagai sumbangan pemikiran penulis terhadap para pembaca khususnya
dan masyarakat luas pada umumnya agar mengetahui sanksi bagi
pelanggar Hak Cipta

c

Sebagai sarana untuk menambah wawasan bagi penulis dalam rangka
mengembangkan keilmuan yang telah dapat selama di bangku
perkuliahan.
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E. Kerangka Teori
1. Teori Tindak pidana
Menurut Simon, straaf baarfeit adalah “kelakuan yang diancam dengan
pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan
dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab”. Sedangkan
menurut Van Hamel, “straaf baarfeit adalah kelakuan orang yang bersifat
melawan hukum dan dapat dipidana”. Berangkat dari pendapat-pendapat
tersebut maka dapat penulis simpulkan bahwa straaf baarfeit atau tindak pidana
adalah suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang yang apabila
dilanggar maka akan mendapatkan sanksi pidana. Di dalam peraturan
perundang-undangan terdapat banyak istilah yang digunakan dimana istilah
tersebut memiliki kesamaan arti dengan tindak pidana, antara lain peristiwa
pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, delik, pelanggaran pidana,
dan lain-lain.10
2. Teori Tentang Penyimpangan/Pelanggaran Hukum
a. Teori individual Motivastion dari Brendal Russel
Dalam bukunya yng berjudul “political Ideals” mengemukakan mengenai
dorongan-dorongan yang terdapat dalam diti individu dihubungkan dengan
benda-benda yang ada di sekelilingnya, bahwa ada dua mcam dorongan yaitu
Dorongan

Posesip

yaitu

yang

mengarah

untuk

memperoleh

dan

mempertahankan benda-benda pribadi yang tidak dapat dibagikan pada orang

10

http://eprints.umm.ac.id/36239/3/jiptummpp-gdl-putrisakin-47470-3-babii.pdf, Diakses
pada 7 Februari 2020 pukul 18.56.
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lain dan ini bersumber pada dorongan untuk memiliki, menguasai dan yang
serupa.
Dorongan kreatif atau konstruktif yaitu yang mengarah pad pembawaan
atau penyidiaan kepada dunia, atau menyediakan untuk menyediakan untuk
digunakan macam-macam benda dalam mana tidak terdapat sifat yang melekat
secara pribadi dan posesif.
b. Teori Diffrental Associaltion dari E. H Sutherland.
Inti pokok dari teori ini adalah perbedaan asosiasi cenderung
membentuk perbedaan kepribadian manusia dalam pergaulan kelompoknya.
Dengan kata lain bahwa asosiasi yang tertib akan mewarnai kepribadian
individunya untuk mentaati hukum, sebalikya assosiasi yang tidak tertib akan
berpengaruh terhadap kepribadian individunya untuk menyetujui pelanggaran
atau menyimpang dari undng-undang.
Seseorang melakukan pelanggaran hukum karena pergaulan kelompoknya
individu lebih menyetujui pelanggaran hukum daripada perbuatan mentaati
hukum. Sikap menyetujui atau memilih salah satu pola prilaku tertentu dalam
assosiasi yang berbeda adalah melalui proses belajar pada pergaulannya yang
paling intim, melalui komunikasi langsung, yang berhubungan dengan sering
lama mesra dan prioritas pada pola prilaku kelompok atau individu yang di
identifisir menjadi prilaku miliknya.

10

c. Teori Social alienation dari C.R. Jeffery.
Teori ini memadukan konsep psikologi dengan sosiologi, dimana latar
belakang dari penjahat yang demikian akan sesalu mempunyai ciri sebagai
berikut:
1) Secara emosional selalu merasa emosional dan terasing.
2) Tidak mempunyai pengakuan sebagai anggota dalam kelompok primer.
3) Merasa tidak aman, punya sikap bermusuhan dan agresif.
4) Tidak ada perasaan kasih, tidak perlu atau tidak peduli.
5) Tidak memiliki perasaan yang tepat.
Selanjutnya Jeffrery membedakan tiga tipe social alienation yaitu:
Individual alienation, yaitu keterasingan seseorang dari hubungan antar
manusia. Group alienation yaitu kelompok dimana sesorang menjadi anggota,
terisolasi dari lingkungan yang lebih luas. Legal Alienation yaitu pembedaan
yang diadakan oleh hukum.
Selanjutnya Sorjono Soekanto menyatakan bahwa Jeffery dapat
mengungkapkan dalam teorinya tersebut dalam hal-hal sebagai berikut:
a. Dapat mengungkapkan sebab seseorang dalam hidup dalam lingkungan
penjahat.
b. Seseorang mungkin menjadi penjahat walaupun latar belakangnya bersih.
c. Pola prilaku jahat pertama muncul dari lingkungan-lingkungan yang
ditandai dengan hubungan-hubungan impersonal. 11

11

Made Somya Putra, Teori Pelanggaran Hukum, https://lawyersinbali.wordpress.com/
2012/01/11/penyimpanganmelanggar-hukum-teori-aspek-sosio-psikologis-dan
faktoryangmempengaruhinya/, Diakses pada 7 Februari 2020 pukul 18.58.
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2. Jinayah /Jarimah
a. Pengertian Jinayah / Jarimah
Jinayah menurut bahasa (etimologi) adalah nama bagi hasil perbuatan
seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Sedangkan jinayah menurut
istilah (terminologi) adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik
perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya. Sedangkan Jarimah
adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Syara’ yang diancam oleh
Allah dengan hukuman hadd atau ta’zir. Dalam istilah lain jarimah disebut
juga dengan jinayah. 12
b. Unsur Jinayah/Jarimah
Abdul Qadir Audah mengemukakan bahwa unsur-unsur umum untuk
jarimah itu ada tiga macam :
1. Unsur formal, yaitu adanya nash (ketentuan) yang melarang perbuatan
dan mengancamnya dengan hukuman.
2. Unsur material, yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah,
baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat
(negatif).
3. Unsur moral, yaitu bahwa pelaku adalah orang mukallaf yakni orang
yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang
dilakukannya. 13

12

Pengertian Jinayah/Jarimah, https://www.bacaanmadani.com/2016/11/pengertianjinayah
jarimah-serta-macam.html, Diakses pada 7 Februari 2020 pukul 19.13.
13
Pengertian Jinayah/Jarinmah dan Unsur, http://mmariberbagi.blogspot.com/2015/11/
pengertian-jinayah-jarimah-dan-unsur.html, Diakses pada 7 Februari 2020 pukul 19.18
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c. Macam-macam Jarimah
1) Jarimah Hudud
Jarimah hudud yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman
had. Had adalah hukumn yang telah ditentukan oleh syara’ dan
merupakan hak Allah. Jarimah Hudud meliputi: Zina, Qadzag,
Meminum Khamr, Pencurian, Hirabah, Riddah dan Albaghyu
(pemberontakan).
2) Jarimah Qishas-Diyat
Jarimah Qishas-Diyat yaitu yang diancam dengan qishas dan
diyat. Baik qishas maupun diyat keduanya telah ditentukan syara’.
Perbedaan dengan hukum had adalah bahwa hukuman had merupakan
hak Allah (hak masyarakat) sedangkan qishas dan diyat adalah hak
manusia (individu). Jarimah Qishas-Diyat Meliputi: pembunuhan
sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karna
kesalahan, penganiayaan sengaja, penganiayaan tidak sengaja.
3) Jarimah Ta’zir
Jarimah Ta’zir yaitu diancam dengan hukuman ta’zir. Ta’zir
yaitu hukuman pendidikan atas dasar dosa (tindak pidana) yang belum
ditentukan hukumnya oleh syara’. 14

14

Macam-macam Jarimah, diakses pada website: https://islamwiki.blogspot.com/2009/04
/macam-macam jarimah.html, Diakses pada 7 Februari 2020 pukul 19.57.
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F. Kerangka Konseptual
1. Tindak Pidana
Tindak pidana atau dalam bahasanya di kenal dengan straaf
baarfeit mempunyai dua bentuk kata yaitu straafbaar dan feit. Perkataan
feit dalam bahasa belanda diartikan sebagai dari kenyataan, sedang Straaf
Baarfeit berarti dapat di hukum, sehingga secara harfiah perkataan Straaf
Baarfeit berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum. 15 Beberapa
pengertian Straaf Baarfeit menurut pendapat ahli, yaitu:
Menurut Simons Straaf Baarfeit adalah tindakan melanggar hukum
yang telah di lakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh
seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh
undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat hukum.
Menurut Pompe perkataan straabaarfeit secara teoritis dapat dirumuskan
sebagai suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum
yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah di lakukan oleh seorang
pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting
demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.
Moeljatno memakai istilah tindak pidana sebagai perbuatan pidana
yaitu perbuatan yang di larang oleh suatu aturan hukum, larangan yang
mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang
melanggar aturan tersebut. Dapat juga di katakan bahwa perbuatan pidana
adalah perbuatan yang di larang hukum dan di ancam pidana asal saja
15

hlm.58

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, Hukum Pidana, (Malang: Setara Press, 2015),
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dalam hal itu diingat bahwa larangan ditunjukkan pada perbuatanya itu
kejadian atau keadaan yang di timbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan
ancaman pidananya ditunjukkan pada orang yang menimbulkan kejahatan.
Tindak pidana; delik, delict; delikt; offence perbuatan yang dilarang
dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. 16 Menurut Kamus
Hukum Tindak pidana adalah suatu perbuatan pidana yang dapat dijatuhi
hukuman; setiap perbuatan yang diancam sebagai kejahatan atau
pelanggaran baik yang disebut didalam KUHP maupun peraturan
perundang-undangan lainnya. 17
Dalam hukum pidana Islam tindak pidana dikenal dengan dua istilah
yaitu jinayah dan jarimah. Jinayah adalah perbutan yang di larang oleh
syara’ yang merugikan jiwa dan harta benda, sedangkan jarimah adalah
larangan-larangan syara’ yang di ancam Allah dengan hukuman had atau
ta’zir. Larangan-larangan hukum itu artinya melakukan perbuatan hukum
yang di larang atau tidak melakukan perbuatan yang membawa kepada
hukuman yang di tentukan oleh syariat adalah tindak pidana.18
Dengan demikian tindak pidana mengandung arti bahwa tiada suatu
perbuatan baik secara aktif maupun secara pasif di hitung sebagai suatu
tindak pidana kecuali hukuman yang khusus untuk perbuatan atau tidak
berbuat itu telah ditentukan dalam syariat.

16

Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 164.
Charlie Rudyat, Kamus Hukum, (Bandung: Pustaka Mahardika, 2002), hlm. 405.
18
Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 13.
17
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2. Pengertian Hak Cipta
Istilah hak berasal dari bahasa Arab hak berarti milik, atau kepunyaan.
Milik adalah penguasaan terhadap sesuatu, yang penguasanya dapat melakukan
sendiri tindakan-tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya itu dan dapat
menikmati manfaatnya. 19 Kemudian istilah hak pengarang itu diganti dengan
istilah hak cipta. Dan pertama kali isilah hak cipta disampaikan oleh Sutan
Mohammad Syah dalam kongres kebudayaan di Bansung pada tahun 1951.
Dalam bahasa Inggris disebut copy right yang berarti hak cipta. Secara hukum
hak cipta adalah hak memberi izin dan hak mendapat kompensasi. Izin berarti
kebebasan untuk menentukan apakah akan memberikan izin kepada orang lain
untuk mengekploitasi ciptaan kita atau tidak. Dan kompensasi berarti hak untuk
meminta bayaran sebagai imbalan.20 Dalam Undang-undang RI Nomor 19
Tahun 2002 tentang hak cipta. Dalam pasal 1 yang dimaksudkan dengan:
1. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk
mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin
untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 21
2. Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atas
inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran,

19

Pipin syarifin dan Dedah Jubaedah, Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, (Bandung:
Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm. 206.
20
Masri Maris, Buku panduan Hak Cipta Asia, (Jepang: ACCU dan ikatan penerbit
Indonesia, 2006), hlm. 34.
21
Pengertian Hak Cipta, https://pengertiandanartikel.blogspot.com/2016/10/pengertianhak-cipta.html, Diakses pada 10 Februari pukul 09.40 WIB.
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imajinasi, kecakapan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam
bentuk yang khas dan bersifat pribadi.
3. Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukan keasliannya
dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra dalam bentuk apapun
juga dalam lapangan ilmu, seni dan sastra.
4. Pemeganng Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau
pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang
menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.
5. Pengumuman

adalah

pembacaan,

penyiaran,

pameran,

penjualan,

pengedaran atau menyebar suatu ciptaan dengan menggunakan alat
apapun. Termasuk media internet atau melakukan dengan cara apapun
sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat oleh orang lain.
6. Perbanyak adalah menambah jumlah suatu ciptaan baik secara keseluruhan
maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahanbahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalih wujudkan secara
permanen atau temporer.
7. Program komputer adalah sekumpulan intruksi yang diwujudkan dalam
bentuk bahasa, kode skema ataupun bentuk lain yang apabila di
gabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan
mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus
atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk penyiapan dalam
merancang intruksi-intruksi tersebut.

17

Penjelasan Undang undang RI Nomor 19 Tahun 2002 menegaskan
bahwa yang dimaksud hak eksklusif adalah hak yang semata-mata
diperuntukan bagi pemegang sehingga tidak ada pihak lain yang boleh
memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemilik. Oleh karna itu pengertian
“mengumumkan

atau

memperbanyak”

adalah

termasuk

kegiatan

menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual,
menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukan
kepada publik, menyiarkan, merekam dan mengomunikasi ciptaan kepada
publik melalui sarana apapun. 22 Dalam UU No. 19 tahun 2002 ditetapkan
ketentuan sebagai berikut:
a. Ciptaan yang dillindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan,
seni, dan sastra, yang mencakup: buku, program komputer, pamflet,
perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya
tulis lain.
b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu.
c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu
pengetahuan.
d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks.
e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim.
f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni
kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan, Arsitektur, Peta,
Seni batik, Fotografi, Sinematografi.
22

Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, (Bandung:
Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm. 209.
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g. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, data base, dan karya lain dari
hasil pengalih wujudan.23
Pelanggaran Hak Cipta terbagi menjadi 3 yaitu,
a. Pelanggaran langsung dapat berupa tindakan memproduksi dengan meniru
karya asli. Mengimpor atau menyewakan peralatan apapun yang dirancang
khusus untuk meniadakan sarana control tekhologi atau mencegah,
membatasi perbanyakan dari suatu ciptaan termasuk pelanggaran Hak
Cipta.
b. Pelanggaran

atas

dasar

kewenangan

tidak

dipermasalahkan

sisi

pelanggaran itu sendiri. Akan tetapi penekanan nya pada “siapa yang akan
bertanggugg jawab?”. Yakni membebankan tanggung jawab kepada pihakpihak yang di anggap mempunyai kewenangan atas pelaksanaan pekerjaan
dimana pelanggaran hak cipta itu terjadi, antara lain pemasok pita kosong,
pihak universitas atau kantor, dan pihak penerima jasa internet.
c. Pelanggaran tidak langsung, tolak ukur yang di pakai adalah “si pelanggar
tahu” bahwa barang-barang yang terkait dengan mereka adalah barang
hasil penggandaan yang merupakan pelanggaran.
3. Sifat Dasar Hak Cipta
Adapun sifat-sifat hak cipta diantaranya:
a. Pencipta atau pemegang hak cipta atas karya sinematografi dan program
komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang
tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang
23

Akmal
Aria,
UU
No.
19
Tentang
Hak
Cipta,
http://akmalaria.blogspot.com/2015/06/uu-no19-tahun-2002-mengenai-hak-cipta.html, Diakses pada 10
Februari 2020pukul 11.14.
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bersifat komersial. Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak. Hak Cipta
bisa beralih atau dilihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena:
pewarisan, wasiat, hibah, perjanjian tertulis atau sebab lain yang dibenarkan
oleh peraturan perudang-undang.
b. Apabila suatu ciptaan terdiri dari beberapa bagian tersendiri yang diciptakan
oleh 2 orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang
memimpin dan mengawasi penyelesaian ciptaan tersebut atau dalam hal tidak
ada orang tersebut maka yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang
menghimpun dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian
ciptaannya.
c. Apabila suatu ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan
orang lain dibawah kepemimpinan dan pengawas perancang, pencipta adalah
orang yang merancang ciptaan tersebut.
d. Apabila suatu ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam
lingkungan pekerjaannya, pemegang hak cipta adalah pihak pihak yang untuk
dan dalam dinas ciptaan tersebut dikerjakan, kecuali terdapat perjanjian
antara kedua belah pihak dengan tidak mengurangi hak pencipta jika
penggunaan ciptaan tersebut diperluas hingga keluar hubungan dinas.
e. Apabila suatu ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan,
pihak yang dianggap sebagai pencipta atau pemegang hak cipta adalah pihak

20

yang membuat karya cipta tersebut, kecuali jika ada perjanjian antara kedua
belah pihak. 24
4. Hak Terkait Hak Cipta
Hak terkait adalah hak eksklusif bagi:
a. Pelaku, untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya dan
untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya
melakukan hal itu;
b. Produser, rekaman suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya
rekaman suara atau rekaman bunyinya dan untuk memberikan izin atau
melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya melakukan hal itu; dan
c. Lembaga penyiaran, untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan
karya siarannya dan untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang
tanpa persetujuannya melakukan hal itu. Yang dimaksud dengan pelaku di
atas, yaitu: aktor, penyanyi,
menampilkan,

pemusik, penari atau mereka yang

memperagakan,

mempertunjukkan,

menyanyikan,

menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik,
drama, tari, sastra, foklor, atau karya seni lainnya. 25
5. Jangka Waktu Perlindungan Hak cipta
Secara umum, hak cipta tepat mulai habis masa berlakunya pada akhir
tahun bersangkutan, dan bukan pada tanggal meninggalnya pencipta. Di
Indonesia, jangka waktu perlindungan hak cipta secara umum adalah

24

Sifat Dasar Hak Cipta, https://www.pelajaran.id/2017/23/pengertian-hak-cipta-ciri-cirifungsi-sifat-dan-dasar-hukum-hak-cipta.html, Diakses pada 10 Februari 2020pukul 11.18.
25
Hak Ekonomi, Hak Terkait, https://netyernawaty.blogspot.com/2012/11/hak-ekonomimoral-dan-hak-terkait.html, Diakses pada 10 Februari 2020, pukul 11.35
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sepanjang hidup penciptanya ditambah 50 tahun atau 50 tahun setelah pertama
kali diumumkan atau dipublikasikan atau dibuat, kecuali 20 tahun setelah
pertama kali disiarkan untuk karya siaran, atau tanpa batas waktu untuk hak
moral pencantuman nama pencipta pada ciptaan dan untuk hak cipta yang
dipegang oleh Negara dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik
bersama (UU 19/2002 bab III dan pasal 50).
Jangka waktu berlakunya hak cipta dibagi atas:
1. Berlaku seumur hidup pencipta ditambah 50 tahun sesudah meninggal
dunia:
a. Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis
b. Drama atau drama musikal, tari, koreografi
c. Segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, dan seni
patung, seni batik, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, Arsitektur
d. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan jenis lain, alat peraga, peta
e. Terjemahan, tafsir, saduran dan bunga rampai
2. Berlaku 50 tahun sejak pertama kali diumumkan:
a. Program komputer, Sinematografi, Fotografi, Database, dan Karya
hasil pengalihwujudan
3. Berlaku 50 tahun sejak pertama kali diterbitkan, yaitu:
a. Perwajahan karya tulis, dan
b. Penerbit yang memegang hak cipta atas ciptaan yang tidak
diketahui penciptanya atau hanya tertera nama samaran penciptanya;
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c. Berlaku 50 tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali diketahui
umum, yaitu negara memegang atau melaksanakan hak cipta atas
ciptaan yang tidak diketahui siapa peciptanya dan belum diterbitkan
serta ciptaan yang telah diterbitkan tanpa diketahui penciptanya atau
penerbitnya.
d. Tanpa jangka waktu atau tak terbatas, yaitu negara yang memegang
hak cipta dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama.
4. Pada 1 Januari tahun berikutnya setelah ciptaan diumumkan, diketahui
oleh umum atau penciptanya meninggal dunia untuk ciptaan yang
dilindungi selama 50 tahun atau selama hidup pencipta dan terus
berlangsung hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. 26
6. Hak-hak yang Mencakup Hak Cipta
1. Hak eksklusif
Beberapa hak eksklusif yang umumnya diberikan kepada pemegang hak
cipta adalah hak untuk:
a. Membuat salinan atau reproduksi ciptaan dan menjual hasil salinan
tersebut (termasuk, pada umumnya, salinan elektronik)
b. Mengimpor dan mengekspor ciptaan
c. Menciptakan karya turunan atau derivatif atas ciptaan (mengadaptasi
ciptaan)
d. Menampilkan atau memamerkan ciptaan di depan umum

26

Unknown, Jangka Waktu Hak Cipta, https://netyernawaty.blogspot.com/2012/11/
jangka-waktu-perlindungan-hak-cipta.html, Diakses pada 10 Februari 2020 pukul 12.07.

23

e. Menjual atau mengalihkan hak eksklusif tersebut kepada orang atau
pihak lain.
Yang dimaksud dengan "Hak Eksklusif" dalam hal ini adalah bahwa
hanya pemegang hak ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut,
sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut
tanpa persetujuan pemegang hak cipta. Konsep tersebut juga berlaku di
Indonesia. Di Indonesia, hak eksklusif pemegang hak cipta termasuk kegiatan
menerjemahkan,
menjual,

mengadaptasi,

menyewakan,

mempertunjukkan

kepada

mengaransemen,

meminjamkan,
publik,

mengalih

mengimpor,

menyiarkan,

wujudkan,

memamerkan,
merekam,

dan

mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun. Selain itu,
dalam hukum yang berlaku di Indonesia diatur pula “Hak Terkait”,
yang berkaitan dengan hak cipta dan juga merupakan hak eksklusif, yang
dimiliki oleh pelaku karya seni (yaitu pemusik, aktor, penari, dan sebagainya),
produser rekaman suara, dan lembaga penyiaran untuk mengatur pemanfaatan
hasil dokumentasi kegiatan seni yang dilakukan, direkam, atau disiarkan oleh
mereka masing-masing (UU 19/2002 pasal 1 butir 9–12 dan bab VII). 27
7. Pengertian Hukum Islam
Hukum syara’ menurut ulama ushul ialah doktrin (kitab) syari’ yang
bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf yang bersangkutan
dengan perbuatan orang-orang mukallaf secara perintah atau diperintahkan
memilih atau berupa ketetapan (taqrir). Sedangkan menurut ulama fiqh hukum
27

Unknown, Hak Tercakup Hak Cipta, https://netyernawaty.blogspot.com/2012/11/hakhak-yang-tercakup-dalam-hak-cipta.html, Diakses pada 10 Februari 2020, pukul 11.58.
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syara’ ialah efek yang dikehendaki oleh kitab syari’ dalam perbuatan seperti
wajib, haram dan mubah.
Syariat menurut bahasa berarti jalan. Syariat menurut istilah berarti
hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh
seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah)
maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah.
Menurut Mahmud Syaltout, syariat adalah peraturan yang diciptakan oleh
Allah supaya manusia berpegang teguh kepada-Nya di dalam perhubungan
dengan Tuhan dengan saudaranya sesama muslim dengan saudaranya sesama
manusia, beserta hubungannya dengan alam seluruhnya dan hubungannya
dengan kehidupan.
Menurut Muhammad ‘Ali At-Tahanawi dalam kitabnya Kisyaaf
Ishthilaahaat al-Funun memberikan pengertian syari’ah mencakup seluruh
ajaran Islam, meliputi bidang aqidah, ibadah, akhlaq dan muamallah
(kemasyarakatan). Syari’ah disebut juga syara’, millah dan diin. Hukum
Islam berarti keseluruhan ketentuan-ketentuan perintah Allah yang wajib
diturut (ditaati) oleh seorang muslim. Dari definisi tersebut syariat meliputi:
1. Ilmu Aqoid (keimanan)
2. Ilmu Fiqih (pemahan manusia terhadap ketentuan-ketentuan Allah)
3. Ilmu Akhlaq (kesusilaan)
Berdasarkan uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa hukum
Islam adalah syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah
untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang
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berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang
berhubungan dengan amaliyah (perbuatan). 28
G. Tinjauan Pustaka
Ada beberapa peneliti terdahulu yang diambil penulis sebagai bahan
perbandingan dalam penelitian ini. Diantaranya, skripsi saudara Siti Ainul
Faizah dengan judul penelitiannya yaitu Analisis Hukum Pidana Islam
Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pendistribusian VCD
Bajakan Tanpa Izin Pencipta. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa hakim
menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana bersyarat selama (6)
bulan dan pidana denda sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan
ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana
kurungan selama 1 (satu) bulan. Berlandaskan dalam rumusan Pasal 113 Ayat
3 UU RI No. 28 Tahun 2014. 29
Penelitian yang dilakukan oleh Mulyadi yang berjudul “Perlindungan
hukum terhadap pelanggaran hak cipta melalui internet. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa menurut tinjauan hukum pidana Islam, hukuman yang
diberikan pada terdakwa adalah hukuman had yakni potong tangan karena
unsur dan syarat dalam pencurian telah terpenuhi. 30

28

Mujiburahman, Pengertian Hukum Islam, https://studihukum.wordpress.com
/2013/07/22/pengertian-hukum-islam/, Diakses pada 10 Februari 2020 pukul 12.01.
29
Siti Ainul Faizah, Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana
Terhadap Pelaku Pendistribusian VCD Bajakan Tanpa Izin Pencipta, Skripsi: UIN Sunan Ampel,
2018.
30
Mulyadi, Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui Internet,
Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2015.
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Perbandingan lain yang digunakan penulis disini yaitu skripsi saudara Eka
Kurniawan yang berjudul Tinjauan hukum Islam dan Undang-undang Nomor
28 tahun 2014 tentang hak cipta terhadap usaha terhadap sirus free download. 31
Perbedaan dari ketiga penulis terdahulu adalah penulis lebih mengkaji
kepada tindak pidana pelanggaran Hak Cipta menurut UU Nomor 19 Tahun
2002 tentang Hak Cipta dan Hukum Islam.
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Eka Kurniawan, Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta Terhadap Usaha Terhadap Sirus Free Download, Fakultas Syari’ah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018.

BAB II
METODE PENELITIAN
A. Pendekatan Penelitian
Jenis penelitian yang dilakukan pada penulisan skripsi ini adalah tipe
penelitian normatif, bentuk ini penulis pilih karena penulis menganggap
hanya dengan bentuk penelitian inilah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
karena karena dengan menggunakan bentuk ini sesungguhnya yang sedang
diteliti oleh penulis bukanlah praktek di lapangan pada suatu ruang lingkup
wilayah tertentu tetapi yang penulis teliti disini adalah mengenai aturan baku
yang ada dengan peraturan lain yang sejenis dengan kadar materi yang sama
yaitu Tinjauan Hukum Islam terhadap Undang-undang Nomor 19 Tahun
2002 Tentang Hak Cipta.
B. Sumber Data
Dalam upaya merumuskan skripsi ini, penelitian yang penulis
gunakan ialah melakukan penelitian kepustakaan (Library Research), maka
sumber data atau informasi yang menjadi data baku peneliti, untuk diolah
merupakan data yang berbentuk data primer, data sekunder, dan data tersier.32
C. Jenis Data
1. Data Primer
Data Primer adalah data yang diperoleh dengan cara melakukan
studi lapangan, dengan cara melakukan studi lapangan, dengan cara
melakukan wawancara secara terstruktur dengan berpedoman kepada
32

Ishaq, Metode Penelitan Hukum, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm.100.
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daftar pertanyaan yang telah disiapkan kepada sejumlah responden yang
berkaitan dengan permasalahan penelitian. Atau data primer, yaitu data
yang diperoleh langsung dari masyarakat yang akan diteliti.33 Dengan
kata lain data primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian
kepada masyarakat baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi,
dan alat lainnya tanpa adanya perantara.
Data primer diperoleh peneliti sendiri secara mentah-mentah dari
masyarakat dan masih merupakan analisis lebih lanjut. Sumber utama
penelitian ini adalah Al-Qur’an, Hadits dan Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP)
b. Data Sekunder
Data Sekunder adalah data yang lebih dahulu dikumpulkan dan
dilaporkan oleh orang lain. Walaupun yang dikumpulkan itu
sesungguhnya data asli yang artinya data yang diperoleh dengan
melakukan studi kepustakaan yakni melakukan serangkaian kegiatan
membaca, mengutip, mencatat buku-buku, menelaah perundangundangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
Data sekunder itu biasanya digunakan untuk melengkapi data
primer, mengingat bahwa data primer dapat dikatakan sebagai data
praktik yang ada secara langsung dalam praktik dilapangan atau ada
dilapangan karena penerapan teori. Nahkan perpustakaan tidak hanya
berupa teori-teori yang telah matang siap untuk dipakai tetapi dapat
33

H. Salim, dam Erlies Septiana Nurbaini, Penerapan Teori Pada Penelitian Tesis dan
Disertasi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2013).hlm.15

29

juga berupa hasil-hasil penelitian yang masih memerlukan pengujian
kebenarannya. 34
c. Data Tersier
Data Tertier yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder
diperoleh dengan mempelajari kamus-kamus hukum, kamus ilmiah,
kamus bahasa Indonesia dan kamus-kamus yang lain. 35
D. Intrumen Pengumpulan Data
Penelitian ini yang digunakan adalah Library Research (Penelitian
Pustaka), maka alat pengumpulan data-datanya berwujud studi dokumentasi
atau literature dan akses internet. Kemudian data penelitian di analisa dengan
cara analisis kualitatif, komprehensif dan lengkap. 36 Analisis kualitatif artinya
menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun,
tidak tumpang tindih dan selektif sehingga memudahkan interpretasi data dan
pemahaman hasil penelitian.
Komprehensif artinya analisis data secara mendalam dari berbagai
aspek masuk dengan lingkup penelitian dan lengkap artinya tidak ada bagian
yang terlupakan, semuanya sudah termasuk dalam analisis. Analisis data dan
interpretasi seperti ini akan menghasilkan produk penelitian hukum normative
yang bermutu dan sempurna. 37

34

Ishaq, Metode Penelitan Hukum, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm.100.
Ibid
36
Abdul Kadir, Hukum dan Penelitian, (Bandung: Citra Adittya Bakti, 2004), hlm.127.
37
Ibid
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E. Teknik Pengumpulan Data
Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dalam skripsi ini
adalah studi dokumen atau bahan-bahan pustaka dengan cara melakukan
penelusuran dan pengamatan terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan
langsung dengan pembahasan yang sedang penulis teliti.
Penulis menerapkan teknik pengumpulan data pada penelitian
kepustakaan yang dilakukan oleh penulis secara esensial merupakan aktivitas
penulis dalam mengadakan penelitian untuk memperoleh data empiris yang
diperlukan dalam rangka pemenuhan informasi dan data yang diperlukan.
Adapun teknik yang dipergunakan oleh penulis dalam pengumpulan data
tersebut adalah studi dokumentasi atau studi literatur.
F. Teknik Analisis Data
Setelah semua data terkumpul, selanjutnya data tersebut dianalisis.
Untuk mengadakan penarikan kesimpulan dan suatu penelitian, harus
berdasarkan pada hasil pengolahan dan harus selaras dengan jenis data yang
ada. Dalam teknik analisa data ini peneliti menggunakan cara yaitu analisa
data kualitatif, karena penelitian ini dilakukan dengan teknik penelitian
kualitatif deskriptif yang maksudnya merupakan salah satu dari jenis
peneltian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Adapun tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan,
fenomena, variabel, dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung
dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Penelitian ini menafsirkan
dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi,
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sikap serta pandangan yang terjadi dalam suatu masyarakat, pertentangan
antara dua keadaan atau lebih, hubungan antar variabel yang

timbul,

perbedaan antar fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi, dan
sebagainya. 38
G. Penyajian Data
Data-data yang telah dianalisis diolah menjadi suatu laporan hasil
penelitian dan dianalisis secara tertulis dan tersusun secara sistematis, yang
berisikan secara lengkap mengenai kegiatan penelitian yang dilakukan
terbatas pada penelitian kepustakaan untuk mencari data sekunder saja,
permasalahan serta pembahasan yang dikupas secara sistematis di dalam bab
1 skripsi sebagai akibat dalam kegiatan penelitian, yaitu latar belakang
masalah.
F.

Sistematika Penulisan
Agar sistematika penulisan skiripsi ini tidak melebar dan menimbulkan
banyak kesalah pahaman, dan agar penelitian ini dapat berjalan sesuai dengan
setting yang telah penulis tentukan sebelumnya, maka penulis menyusun
sistematika penulisan skiripsi ini, yang dapat dijadikan rujukan untuk melihat
secara garis besar pembahasan-pembahasan yang ada di dalam skiripsi yang
akan penulis susun.
Sistematika yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah terdiri dari lima
bab, dari setiap bab tersebut diperinci lagi dengan sub bab yang saling
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berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisan
skripsi ini adalah sebagai berikut:
BAB I

Pendahuluan bab ini yang berisikan latar belakang masalah,
perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan
penelitian, kerangka teori, dan tinjauan pustaka.

BAB II

Bab ini membahas tentang metodologi penelitian yaitu,
Pendekatan penelitian, jenis data dan sumber data, teknik
pengumpulan data, analisis data, penyajian data, sistematika
penulisan.

BAB III

Bab ini merupakan tinjauan umum tentang hak cipta menurut
UU Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan Hukum
Islam yang di uraikan tentang tinjauan umumya itu dari
pengertian Hak Cipta, sejarah Hak Cipta.

BAB IV

Bab ini membahas mengenai tindak pidana pelanggaran hak
cipta menurut hukum positif, tindak pidana pelanggaran hak
cipta menurut hukum Islam, dan perbandingan sanksi hak cipta
dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak
Cipta dan Hukum Islam.

BAB V

Penutup, pada bab ini diuraikan kesimpulan dari hasil penelitian
dan juga saran.

BAB III
HAK CIPTA
A. Sejarah Singkat Hak Cipta
Hak cipta sejak awal kemunculannya selalu berkaitan dengan
perkembangan teknologi. Istilah hak cipta yang dikenal sekarang merupakan
padanan istilah dari Copyright yang riwayatnya dimulai dengan ditemukannya
mesin cetak pada tahun 1436 di Eropa. Mesin ini mempermudah perbanyakan
karya-karya tulis yang ada pada saat itu dalam jumlah besar. Diperkirakan
bahwa sebelum mesin cetak ditemukan, jumlah buku yang beredar di Eropa
hanya ribuan, namun hanya dalam waktu 50 tahun, jumlah tersebut meningkat
hingga 10 juta buku. 39
Pertumbuhan jumlah buku yang pesat ini telah membuka peluang
ekonomi baru bagi orang-orang untuk dapat menikmati hasil perbanyakan
karya tulis. Dalam hal ini timbul pertanyaan, siapakah yang berhak mendapat
keuntungan materil dari hasil penjualan suatu karya tulis yang dicetak dalam
jumlah banyak? Apakah pengarang atau penerbit yang membiayai dan
menanggung risiko penerbitan buku tersebut. 40
Pada gilirannya muncul perusahaan-perusahaan di bidang penerbitan
buku. Dalam rangka melindungi kepentingan bisnis mereka, para pengusaha
penerbitan buku meminta kepada Raja untuk memberikan hak monopoli
perbanyakan buku-buku yang akan diterbitkan. Para pengusaha ini
39

History of Copyright, diakses tanggal 12 Maret 2020, http:// www. historyofcopyright.
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menginginkan agar hanya mereka yang memiliki hak memperbanyak
(copyright) atas karya-karya tulis yang akan diterbitkan. Dari sini cikal bakal
rezim perlindungan hak cipta beranjak.
Permulaan perlindungan hak cipta di Eropa salah satunya dimulai di
Inggris pada tahun 1557. King Philip dan Queen Mary memberikan Royal
Charter kepada Stationers Company─sebuah perusahaan penerbitan yang
berbasis di London─hak monopoli untuk menyelenggarakan sistem registrasi
dan percetakan karya tulis. Dengan monopoli yang dipunyainya, pencetakan
dan penerbitan karya tulis dalam bentuk buku hanya boleh dilakukan
perusahaan ini atau penerbitpenerbit lain yang terdaftar sebagai anggota
Stationers Company. Hak-hak pengarang untuk memperbanyak karya tulis
sama sekali diabaikan.41 Bahkan dalam praktiknya, tujuan diberikannya hak
monopoli ini tidak lain dari upaya pihak kerajaan melakukan sensor terhadap
penerbitan yang berisi pandanganpandangan yang melawan kekuasaan
monarki ataupun yang menyimpang dari agama kerajaan.
Gagasan bahwa pengaranglah yang berhak atas hak memperbanyak
karya tulisnya kemudian diatur dalam Statute of Anne tahun 1710. Statute of
Anne berisi ketentuan tentang hak eksklusif seorang pengarang sebagai
pemilik hak yang memiliki kebebasan untuk mencetak karya tulisnya. Statute
of Anne merupakan undang-undang hak cipta pertama di dunia dan besar
pengaruhnya dalam sejarah perkembangan hak cipta karena untuk pertama
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kalinya seorang pengarang diakui secara sah bahwa ia pemegang hak eksklusif
atas karya tulisnya.
Jika dicermati mengenai sejarah istilah Copyright, pada mulanya istilah
Copyright kurang begitu mempersoalkan siapa penciptanya, dan hanya
melindungi kepentingan perusahaan penerbit. Kata Copyright memang
bermakna the right to copy atau hak untuk memperbanyak karya-karya tulis
pada masa itu. 42 Itulah sebabnya muncul reaksi terhadap doktrin Copyright di
negara-negara dengan tradisi hukum Civil Law seperti Prancis, Jerman, Italia,
dan Belanda. Di negara-negara ini muncul istilah: droit de auteur,
auteursrecht, dan atau authors’s right. Pusat gagasan perlindungan diletakkan
pada pencipta melalui konsep author’s right yang artinya hak pengarang. Di
Belanda, perlindungan bagi pencipta dituangkan dalam Auteurswet tahun
1912. 43 Belanda membuat Auteurswet pada tahun 1912 karena telah
menandatangani dan meratifikasi Konvensi Berne.
Konvensi Berne diadakan karena kebutuhan akan perlindungan hak cipta
yang terstandardisasi dan seragam yang dapat berlaku secara internasional.
Sebelumnya, pada tahun 1866 di Swiss didirikan organisasi internasional
Berne Copyright Union yang mengadministrasikan dan melindungi pelbagai
ciptaan manusia yang mencipta di bidang sastra (literary) dan seni (artistic).
Pendirian Bern Copyright Union ini kemudian diikuti dengan dilaksanakannya
Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Konvensi
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Berne) pada tahun 1886 yang menetapkan mengenai aturan hak cipta di
negara-negara berdaulat.
Pada masa kemerdekaan Indonesia, Auteurswet 1912 yang diundangkan
melalui Staatblad No. 600 tahun 1912, diberlakukan pula terhadap bangsa
Indonesia berdasarkan Pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945.
Sejak saat itu rezim hak cipta mulai berlaku di Indonesia. Selanjutnya,
perkembangan hukum hak cipta dilanjutkan dalam konvensi-konvensi
internasional yang berusaha menyesuaikan perlindungan hak cipta dengan
kemajuan teknologi dan kepentingan perdagangan.
Beberapa

konvensi

internasional

itu

diantaranya:

International

Convention Protection for Performers, Producers of Phonograms and
Broadcasting Organizations (Konvensi Roma) tahun 1961, Universal
Copyright Covention tahun 1955, Trade Related Aspect on Intellectual
Property Rights (TRIPs) tahun 1994 dan WIPO Copyright Treaty tahun 1996.
Peraturan dalam konvensi internasional ini kemudian menjelma dalam bentuk
undang-undang ataupun peraturan lainnya di berbagai negara yang
meratifikasi konvensi tersebut. Indonesia terakhir kali merevisi UndangUndang Hak Cipta pada tahun 2002 untuk menyesuaikannya dengan
perkembangan konvensi internasional di bidang hak cipta.
B. Pengertian Hak Cipta dan Sifat Hak Cipta
Hak cipta (copyright) merupakan salah satu dari bagian hak kekayaan
intelektual (Intellectual Property Rights). Selain hak cipta, hak kekayaan
intelektual juga mencakup hak kekayaan industri (Industrial Propety Rights)
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yang terdiri dari: paten (patent), desain industri (industrial design), merek
(trademark), desain tata letak sirkuit terpadu (layout design of integrated
circuit), rahasia dagang (trade secret), penanggulangan praktek persaingan
curang (repression of unfair competition). 44
Pada awalnya pengertian hak cipta di Indonesia pertama kali diartikan
oleh Pasal 1 Auteurswet 1912 sebagai hak pengarang, yaitu hak tunggal dari
pengarang, atau hak dari yang mendapat hak tersebut, atas hasil ciptaannya
dalam

lapangan

mengumumkan

kesusastraan,
dan

pengetahuan

memperbanyak

dengan

dan

kesenian,

mengingat

untuk

pembatasan-

pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang. 45
Istilah auteursrecht atau hak pengarang kemudian digantikan menjadi
hak cipta. Istilah ini pertama kalinya diusulkan dalam Kongres Kebudayaan di
Bandung tahun 1952. Istilah hak cipta sengaja dipilih agar tidak hanya para
pengarang tetapi juga pelukis dan lain-lain. 46 Dengan demikian, istilah hak
cipta

digunakan

untuk

memperluas

cakupan

pengertiannya.

Setelah

Auteurswet 1912 dicabut, diterbitkan undang-undang nasional tentang hak
cipta. Dalam kurun waktu yang relatif pendek, Pemerintah Indonesia telah
memberlakukan empat Undang-Undang Hak Cipta, yaitu:
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987.

44

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Buku Panduan Hak Kekayaan
Intelektual (Tangerang: 2006), hlm. 1.
45
Badan Pembinaan Hukum Nasional, Seminar Hak Cipta , (Bandung: Binacipta, 1976),
hlm. 44.
46
J.C.T. Simorangkir, Undang-Undang Hak Cipta 1982, (Jakarta: Djambatan, 1982),
hlm. 5-7.
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3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997.
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002.
Pengaturan hak cipta di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh sistem
civil law atau sistem eropa kontinental yang diwarisi dari hukum Belanda.
Pengertian hak cipta yang berlaku di sistem eropa kontinental umumnya
diartikan tidak hanya melindungi kepentingan ekonomi pencipta semata, tetapi
juga melindungi hak moral pencipta.47 Pada esensinya hak cipta mengandung
dua macam hak, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi meliputi hak
untuk mengumumkan (right to publish atau right to perform) dan hak untuk
memperbanyak (right to copy atau mechanical right). Adapun hak moral
meliputi hak pencipta untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan (attribution
right atau right of paternity) dan hak pencipta untuk melarang orang lain
merusak dan memutilasi ciptaannya (right of integrity).48
Menurut Pasal 1 angka 1 UUHC 2002, dinyatakan bahwa hak cipta
adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan
atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak
mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Hak eksklusif (exclusive rights) bagi pencipta artinya hak yang
semata-mata diperuntukkan bagi penciptanya, sehingga tidak ada pihak lain
yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta atau yang
menerima hak itu. Hak cipta timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan
selesai dibuat. Dengan demikian, suatu ciptaan yang diumumkan maupun
47

Jill McKeough dan Andrew Stewart, Intelletual Property in Australia, 2nd edition
(Sydney: Butterworths, 1997), hlm. 119
48
Henry Soelistyo, Hak Cipta Tanpa Hak Moral, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 49.

39

yang tidak atau belum diumumkan, kedua-duanya memperoleh perlindungan
hak cipta.
Hak cipta bukanlah suatu hak yang berlakunya secara absolut. Hak cipta
dibatasi dengan adanya frase dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUHC 2002
yang menyatakan “dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut
perundang-undangan yang berlaku”. Pembatasan dimaksud sudah tentu
bertujuan agar dalam setiap pemanfaatan hak cipta tidak sewenang-wenang
dan harus memperhatikan pembatasan hak cipta yang diatur dalam Pasal 14
sampai dengan Pasal 18 UUHC 2002. Pemanfaatan hak cipta juga harus
mempertimbangkan apakah hal itu tidak bertentangan atau tidak merugikan
kepentingan umum.49Hak cipta adalah suatu bentuk monopoli yang terbatas
(limited monopoly) yang artinya hak cipta tidak selamanya berlaku, melainkan
ditentukan oleh jangka waktu berlakunya hak cipta agar bisa menjadi domain
publik (public domain) dan dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat.

49

OK Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 62.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Tindak Pidana Pelanggaran Hak Cipta UU Nomor 19 Tahun 2002
tentang Hak Cipta
Menurut Pasal 71 ayat (2) UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002
wewenang penyidikan meliputi ; 1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran
pengaduan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang hak
cipta, 2. Melakukan pemeriksaan terhadappihak yang melakukan tindak
pidanadi bidang hak cipta, 3. Meminta keterangan dan bahan bukti dari para
pihak sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dibidang hak cipta, 4.
Melakukan pemeriksaan atas pembuktian, pencatatan dan dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana dibidang hak cipta, 5. Melakukan
pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, 6. Melakukan penyitaan terhadap
bahan dan atau barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam
perkara tindak pidana dibidang hak cipta, 7. Meminta bantuan ahli dalam
rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang hak cipta.
Kemudian pada ayat (3) nya disebutkan bahwa dimulainya penyidikan oleh
penyidik pegawai negeri sipil harus diberitahukan kepada pihak penyidik
Polri, begitu juga hasilnya.
Kententuan pidana terhadap pelanggaran hak cipta diatur dalam Pasal
72 dan 73 UU Hak Cipta No.19 Tahun 2002, sebagai berikut :
40

41

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan
ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1
(satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta
rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) dan/atau denda paling
banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 50
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan,
atau menjualkepada umum suatu ciptaan atau barrang hasil pelanggaran
Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).51
3. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan
untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp.500.000.000,00 (lila ratus juta rupiah).52
4. Barang siapa dengan sengaja melanggar Pasal 17 dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 53

50

Pasal 72 aya (1) Undang-undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2002 tentang Hak

51

Pasal 72 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2002 tentang Hak

52

Pasal 72 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2002 tentang Hak

53

Pasal 72 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2002 tentang Hak

Cipta
Cipta
Cipta
Cipta

42

5. Barang siapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49
ayat (3) di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta
rupiah). 54
6. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau
Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta
rupiah).
7. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
8. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
9. Barang siapa dengan sengaja melanggar Pasal 28 dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.
1.500.000.000,00. (satu miliar lima ratus rupiah).
Kemudian dalam Pasal 73 UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 disebutkan pula;
1. Ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana hak cipta atau
hak terkait serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana
tersebut dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.

54

Cipta

Pasal 72 ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2002 tentang Hak
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2. Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang seni dan bersifat
unik, dapat dipertimbangkan untuk dimusnahkan.
Kalau dilihat ancaman pidana dan denda terhadap pelanggaran hak cipta
tersebut di atas cukup berat, namun apakah mampu menurunkan tingkat
pelanggaran hak cipta di Indonesia khususnya dan hak kekayaan Intelektual
pada umumnya, setidaknya kita bisa keluar dari daftar Negara yang diamati
(Prioricy Wateh List) oleh negara-negara maju, tentu ini menjadi harapan
semua pihak yang terkait dan dirugikan atas pelanggaran hak cipta dimaksud.
Dan diharapkan aparatur penegak hukum jeli melihat pelanggaran hak cipta
ini, karena pelanggaran hak cipta bukan lagi merupakan delik aduan akan
tetapi sudah menjadi delik biasa seperti halnya pencurian dan pemalsuan.
Masalah pemidanaan terdapat empat bidang perubahan sektor ini.
Bidang pertama menyangkut ancaman pidana seperti diatur dalam pasal 44.
Arah perubahan pada dasarnya adalah memperberat ancaman pidana terhadap
pelanggaran hak cipta. Apabila semula hanya diancam pidana penjara paling
lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000, diubah
menjadi pidanan penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak
Rp.25 juta. Dengan perubahan ini, ancaman pidana lainnya sebagaimana
selama ini ditentukan dalam pasal 44 ayat (2) dan ayat (3) disesuaikan pula.
Perubahan ke arah yang lebih berat ini, pada dasarnya di maksudkan
sebagai salah satu upaya untuk lebih meningkatkan daya tangkal undangundang tersebut terhadap pelanggaran hak cipta dan sekaligus membuat jera
pelanggar. Selain itu, perubahan-perubahan tersebut juga dimaksudkan sebagai
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upaya penyesuaian. Dalam hal pidana penjara, perubahan dari 3 (tiga) tahun
menjadi paling lama 5 (lima) tahun, didasarkan pada pertimbangan untuk
memenuhi syarat minimal ketentuan penahanan sebagaimana dikehendaki
pasal 21 ayat (4)a Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Sebagaimana
dimaklumi, berdasarkan ketentuan tersebut, penahan hanya dapat dilakukan
terhadap tersangka dan terdakwa yang melakukan tindak pidana dan/atau
percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana itu diancam
dengan pidana penjara lima tahun atau lebih. Demikian pula peningkatan batas
maksimum pidana denda, didasarkan atas pertimbangan bahwa hasil
pembajakan hak cipta, menyangkut nilai uang yang sangat jauh lebih besar.
Meskipun demikian, dengan tetap memberikan kebebasan kepada Hakim untuk
mengambil putusan apapun sesuai dengan keyakinannya, Rancangan Undangundang ini memberikan ancaman pidana penjara dan pidana denda baik secara
kumulatif maupun alternatif. 55
Bidang kedua, bertalian dengan klasifikasi tindak pidana. Apabila
pelanggaran terhadap hak ciptaselama ini di klasifikasikan sebagai tindak
“pidana aduan” diubah sebagai tindak “pidana biasa”. Hal ini berarti bahwa
tindakan negara terhadap para pelanggar hak cipta tidak lagi semata-mata
didasarkan atas pengaduan dari pemegang hak cipta maupun atas dasar laporan
atau informasi dari pihak lainnya. Untuk itu aparatur penegak hukum diminta
untuk lebih bersikap aktif dalam mengatasi pelanggaran hak cipta ini. 56

55

Sophar Maru Hutagalung, Hak Cipta Kedudukan dan Perannya Dalam Pembangunan,
(Jakarta: SinarGrafika, 2012), hlm. 169-170.
56
Ibid
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Bidang Ketiga, yang terkait dengan perubahan di bidang pemidanaan
ini adalah penambahan ketentuan tentang perampasan hasil pelanggaran hak
cipta oleh negara untuk dihancurkan. Penambahan ketentuan ini dimaksudkan
untuk sedapat mungkin mengurangi kerugian baik moril maupun ekonomi dari
pemegang hak cipta. Dengan demikian, hasil pelanggaran tersebut tidak
sekedar dirampas. Barang tersebut pada prinsipnya tidak boleh diperdagangkan
dan harus dihancurkan. 57
Bidang keempat, yang berkaitan pula adalah penegasan adanya hak
pemegang hak cipta untuk mengajukan tuntutan perdata kepada pelanggar,
tanpa mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan pidana. 58
B. Tindak Pidana Pelanggaran Hak Cipta menurut Hukum Islam
Dalam melakukan analisa ini, penulis akan membuat kategori analisa
sesuai dengan aspek pidana dalam hukum pidana Islam yang meliputi aspek
pelaku, aspek perbuatan dan benda, dan aspek sanksi. Aspek perbuatan atau
tindakan disatukan dengan benda karena pada tindak pidana pencurian, benda
merupakan unsur khusus yang beriringan dengan perbuatan. Berikut ini
penjelasan mengenai analisa tersebut.
1. Pelaku Pelaku dalam konteks UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak
Cipta sebagaimana termaktub pada Pasal 72 tentang Ketentuan Pidana,
baik pemegang hak cipta maupun pihak lain yang tidak memiliki
wewenang hak cipta, jika disandarkan dalam perspektif hukum pidana
Islam seluruhnya disebut sebagai pelaku tindak pidana pelanggaran hak
57
58

Ibid, hlm. 171
Ibid
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cipta. Padahal jika ditelaah secara mendalam, terdapat kemungkinan
pelaku tersebut belum tentu mencapai pada status pelaku tindak pidana
pelanggaran hak cipta.
Pelaku tindak pidana dalam hukum pidana Islam terletak dari batas
keterlibatannya dalam suatu tindak pidana. Apabila seseorang bertindak
aktif secara langsung dan selesai dalam suatu tindak pidana, maka dia
dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana tersebut. Namun apabila
pelaku tersebut tidak melakukan hingga akhir dari tindak pidana, maka
pelaku tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana.59
Dalam konteks hukum pidana Islam, status seseorang dianggap sebagai
pelaku tindak pidana didasarkan pada akibat yang ditimbulkan dari
tindakan yang dilakukan oleh orang tersebut.
Pandangan tersebut berbeda dengan konteks UU No. 19 Tahun
2002 tentang Hak Cipta yang secara tidak langsung menyamaratakan
status antara orang yang melakukan tindak pidana pelanggaran hak cipta
yang selesai maupun tidak selesai. Penyamarataan tersebut dapat terlihat
dari adanya kesamaan sanksi yang diberikan kepada orang yang tidak
memandang atau membedakan tingkat tindakan yang dilakukannya pada
saat tertangkap seperti disebutkan pada Pasal 72 ayat (2) yang disamakan
batasan sanksinya dengan Pasal 72 ayat (3) maupun dalam Pasal 72 ayat
(5), (6), (7) dan (8) yang disamakan batasan sanksinya meskipun esensi
perbuatan dan obyek perbuatannya berbeda.
59

Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah,
Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 67-70.
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Selain terkait dengan aspek akibat dari tindakan yang dilakukan
oleh seseorang, pembeda status pelaku tindak pidana antara UU No. 19
Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan hukum pidana Islam adalah
terkait dengan syarat dari orang yang melakukan tindak pidana tersebut.
Dalam UU No. 19 Tahun 2002 memang tidak disebutkan mengenai
syarat yang menjadi batasan orang yang melakukan perbuatan atau
tindakan seperti syarat usia maupun syarat yang lainnya. Meski
demikian, batasan orang yang dapat dikenakan sebagai pelaku dan dapat
dikenakan hukuman dalam UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
adalah siapa saja yang telah memiliki tanggung jawab hukum dan
terbukti melakukan tindak pidana.
Ketentuan tersebut berbeda dengan hukum pidana Islam. Dalam
konteks hukum Islam, seorang dapat disebut sebagai pelaku tindak
pidana apabila memenuhi syarat pelaku dalam tindak pidana. Syarat yang
berkaitan dengan pelaku tersebut adalah sebagai berikut:
a. Pelaku sanggup memahami nash-nash syara' yang berisi hukum
taklifi.
b. Pelaku orang yang pantas dimintai pertanggung jawaban dan dijatuhi
hukuman. 60
Dari syarat tersebut terlihat bahwa tanggung jawab hukum dalam
konteks hukum pidana Islam lebih memusatkan pada landasan agama yang
berkaitan dengan nash-nash yang telah mengatur ketentuan-ketentuan hukum

60

Ibid., hlm. 31
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(syari’at) bagi umat Islam, baik mengenai harta benda maupun dalam hal jiwa
dan tubuh. Meski demikian, Islam tidak berhenti hanya pada keberadaan nash
taklifi semata namun juga mencakup pemahaman terhadap aturan yang dibuat
oleh Pemerintah yang berkuasa pada suatu wilayah. Hal inilah yang kemudian
memunculkan istilah hukum ta’zir, yakni hukuman yang ditentukan oleh
Pemerintah.
Dari penjelasan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa tidak semua
orang dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana pelanggaran hak cipta
meskipun esensi perbuatannya telah sampai pada tindak pidana pelanggaran
hak cipta. Hal ini dapat terjadi karena seseorang dapat disebut sebagai pelaku
tindak pidana pelanggaran hak cipta tidak hanya disandarkan pada esensi
perbuatan semata namun juga disandarkan pada pengetahuan orang yang
melakukan tindakan tersebut terhadap hukum yang berlaku, baik hukum
dalam lingkup nash taklifi maupun hukum yang dibuat oleh pemerintah yang
berkuasa. Dalam arti lain, seorang yang melakukan perbuatan yang termasuk
dalam tindak pidana pelanggaran hak cipta apabila tidak disertai dengan
pengetahuan mengenai hukum, maka orang tersebut tidak dapat disebut
sebagai pelaku tindak pidana.
Pengetahuan hukum tersebut selain memiliki arti adanya pengetahuan
dari pelaku juga berimplikasi pada adanya keharusan sosialisasi hukum oleh
pemerintah kepada masyarakat. Sebab, meskipun suatu produk hukum telah
ada namun tidak ada sosialisasi kepada masyarakat dan kemudian ada anggota
masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan aturan tersebut,

49

maka orang tersebut menurut hukum pidana Islam tidak dapat disebut sebagai
pelaku tindak pidana.
Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa pelaku tindak pidana
pelanggaran hak cipta dalam UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
dalam konteks hukum pidana Islam tidak semuanya dapat disebut sebagai
pelaku, meskipun perbuatan yang dilakukannya telah mencapai esensi dari
tindak pidana pelanggaran hak cipta. Dalam konteks hukum pidana Islam,
seseorang yang dapat disebut pelaku tindak pidana pelanggaran orang adalah
orang yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. Mukallaf
b. Mengetahui nash taklifi
c. Mengetahui hukum pemerintah yang berlaku
d. Melakukan perbuatan pelanggaran terhadap nash atau hukum yang
berlaku
e. Ada sifat melawan hukum
2. Tindakan atau Perbuatan dan Benda
Tindakan atau perbuatan kejahatan atau juga yang disebut dengan
istilah jarimah dalam konteks hukum pidana Islam dapat dikelompokkan
menjadi tiga jenis, yakni jarimah hudud, jarimah qishash-diyat, dan jarimah
ta’zir. Ketiga jenis jarimah ini memiliki karakteristik tindak pidana dan sanksi
pidana yang satu dengan lainnya berbeda.
Jarimah hudud merupakan perbuatan pidana yang melanggar hukum
Allah dan ketentuan hukumnya dikembalikan pada ketentuan Allah tanpa
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dapat diringankan atau diperberat hukumannya. Jarimah qishash-diyat
memiliki dua ruang makna, yakni jarimah yang berlaku hukuman balasan
yang sama dengan apa yang telah diperbuat oleh pelaku semisal memukul
dibalas dengan hukuman pelaku dipukul, dan jarimah diyat yang memiliki
makna jarimah yang berlaku hukuman ganti rugi di mana ketentuan ganti rugi
ditetapkan oleh korban atau keluarga korban. Sedangkan jarimah ta’zir adalah
jarimah yang berlaku hukuman dari ketentuan hakim di mana dalam hal ini
dapat berlaku pengurangan atau penambahan hukuman.
Apabila dilakukan perbandingan antara tindak pidana dalam UU No.
19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan hukum pidana Islam, maka secara
sederhana akan ada dua kemungkinan status tindak pidana dalam UU Hak
Cipta ditinjau dari hukum pidana Islam. Dua kemungkinan status tersebut
adalah status sebagai jarimah hudud dan status sebagai jarimah ta’zir. Berikut
ini penjelasan penulis mengenai aspek pidana pelanggaran hak cipta
sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
dalam sudut pandang dua jarimah dalam hukum pidana Islam.
1. Pelanggaran Hak Cipta Dalam Perspektif Jarimah Hudud
Sebagaimana telah disebutkan bahwa jarimah hudud merupakan
suatu pelanggaran pidana terhadap hak Allah. Jarimah hudud itu ada tujuh
macam, yaitu jarimah zina, jarimah gadzaf, jarimah syurbul khamr,
jarimah pencurian, jarimah hirabah, jarimah riddah, jarimah al bagyu
(pemberontakan). Dalam kaitannya dengan jarimah pencurian, ada
beberapa unsur yang dapat dijadikan acuan untuk menetapkan suatu tindak
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pidana pencurian termasuk ke dalam jarimah hudud atau tidak. Unsurunsur tersebut adalah sebagai berikut:61
a) Pengambilan dilakukan secara diam-diam
b) Barang yang diambil berupa harta
c) Harta tersebut milik orang lain
d) Adanya niat yang melawan hukum
Namun, dari keempat unsur tersebut, masih ada ketentuan yang
berhubungan dengan unsur yang kedua, yakni syarat barang yang diambil
berupa harta. Syarat agar barang yang diambil dapat disebut sebagai harta
adalah sebagai berikut: 62
a. Barang yang dicuri harus mal mutaqawim
Maksud dari barang harus mal mutaqawim adalah bahwa harta
benda yang menjadi obyek pencurian berwujud harta benda yang
dapat dihargai atau dapat diperjualbelikan. Salah satu syaratnya
adalah barang tersebut berupa barang yang halal untuk dijualbelikan.
Jadi, secara tidak langsung berarti bahwa barang yang tidak halal
tidak termasuk harta mutaqawim.
b. Harus berupa benda yang bergerak (yang dapat dipindahkan)
Maksud dari harta benda yang bergerak bukan berarti harta tersebut
adalah harta yang mampu bergerak seperti mobil. Maksud bergerak
di sini adalah bahwa harta benda tersebut mampu atau dapat
dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lainnya.
61
62

Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 83.
Ibid., hlm. 83-85.
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c. Tersimpan di tempat simpanannya
Maksud dari tersimpan di tempat simpanannya adalah harta benda
tersebut terletak di tempat yang tersembunyi atau aman.
d. Mencapai nishab pencurian
Terkait dengan nishab pencurian, ada perbedaan pendapat di
kalangan ulama. Menurut Ali bin Muhammad al-Jurjani menyatakan
bahwa batasan nishab untuk pencurian adalah sebesar 10 dirham.
Sedangkan menurut Imam Syafi’i, batasan nishab adalah sebesar 4
dinar. 63
Dari segi syarat benda (mahkum bih) yang berkembang dalam fiqhfiqh klasik, sekilas hak cipta yang berbentuk abstrak tidak memenuhi
syarat kebendaan karena tidak adanya aspek pengambilan benda tersebut.
Namun dalam perkembangan fiqh saat ini, hak cipta yang berbentuk
abstrak dipandang sebagai salah satu huquq maliyyah (hak kekayaan) yang
mendapat perlindungan hukum (mashu) sebagaimana mal (kekayaan). Hal
ini sebagaimana termaktub dalam Fatwa MUI tentang Perlindungan Hak
Kekayaan Intelektual (HKI) tahun 2005. 64
Terpenuhinya seluruh unsur dan syarat di atas telah dapat
menjadikan suatu tindak pidana pencurian sebagai jarimah hudud. Akan
tetapi, jika salah satu syarat atau bahkan unsur di atas tidak terpenuhi,
maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai jarimah hudud.

63

Imam Ali bin Muhammad al-Jurjaniy, Kitab al-Ta’rifat, (Surabaya: Haramain, 2001),
hlm. 117-118.
64
Fatwa MUI tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Jakarta, 2005.
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Jika mengacu pada syarat dan unsur yang terkandung dalam jarimah
hudud pencurian, maka tindakan-tindakan yang dimaksud dalam Pasal 72
yang berpeluang untuk dijadikan sebagai jarimah hudud adalah tindak
pidana pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pemegang hak cipta dan
pihak lain yang tidak memiliki wewenang terhadap hak cipta. Tindak
pidana pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pemegang hak cipta
yang dapat berpeluang masuk ke dalam jarimah hudud adalah tindakan
yang disebutkan pada: Pasal 72 ayat (5) yang mana tindak pidana tersebut
terkait dengan pelanggaran hak cipta berupa tindakan yang bertentangan
dengan ketentuan dalam Pasal 19 dan Pasal 20. Untuk memperjelas, maka
berikut ini penulis paparkan kembali isi dari kedua pasal tersebut:
Pasal 19:
1. Untuk memperbanyak atau mengumumkan ciptaannya, pemegang
hak cipta atas potret seseorang harus terlebih dahulu mendapatkan
izin dari orang yang dipotret, atau izin ahli warisnya dalam jangka
waktu 10 (sepuluh) tahun setelah orang yang dipotret meninggal
dunia
2. Jika suatu potret memuat gambar 2 (dua) orang atau lebih, untuk
perbanyakan atau pengumuman setiap orang yang dipotret, apabila
pengumuman atau perbanyakan itu memuat juga orang lain dalam
potret itu, pemegang hak cipta harus terlebih dahulu mendapatkan
izin dari setiap orang dalam potret itu, atau izin ahli waris masing-
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masing dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah yang dipotret
meninggal dunia
3. Ketentuan dalam pasal ini hanya berlaku terhadap potret yang
dibuat:
a. Atas permintaan sendiri dari orang yang dipotret;
b. Atas permintaan yang dilakukan atas nama orang yang dipotret;
atau
c. Untuk kepentingan orang yang dipotret.
Pasal 20:
Pemegang hak cipta tidak boleh mengumumkan potret yang dibuat:
a. Tanpa persetujuan orang yang dipotret;
b. Tanpa persetujuan orang lain atas nama yang dipotret; atau
c. Tidak untuk kepentingan yang dipotret
Tindakan yang dapat dikenakan jarimah hudud adalah tindakan
menjual atau untuk kepentingan komersial suatu hasil ciptaan yang
dilakukan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal di atas. Namun,
meskipun tidak didahului oleh izin, bukan berarti setiap tindakan
sebagaimana dimaksud dan disebutkan dalam pasal-pasal di atas dapat
secara otomatis dikategorikan sebagai jarimah hudud. Hal ini terkait
dengan ketentuan syarat dan unsur yang harus terpenuhi dari jarimah
hudud. Maksudnya adalah, apabila tindakan sebagaimana dimaksud dalam
pasal-pasal di atas telah memenuhi syarat dan unsur dari jarimah hudud,
maka tindakan-tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai jarimah
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hudud, begitu pula sebaliknya apabila tidak memenuhi syarat dan
unsurnya maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai
jarimah hudud. Hal tersebut penting karena dalam tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal di atas tidak harus diawali
dengan proses pengambilan harta benda milik seseorang. Bahkan dalam
prakteknya, tidak jarang aktifitas penjualan kembali barang hasil ciptaan
seseorang yang dilakukan tanpa izin didahului dengan proses pembelian
barang yang sah.
Dalam konteks hukum pidana Islam, apabila seseorang telah
melakukan pembelian secara sah, berarti orang tersebut telah dapat
menggugurkan aspek pencurian. Meskipun kemudian seseorang tersebut
memperbanyak barang dan melakukan penjualan barang tersebut, tetap
saja seseorang tersebut tidak dapat dikategorikan telah melakukan jarimah
pencurian. Hal ini dapat terjadi karena tidak terpenuhinya syarat dan unsur
jarimah

pencurian

dalam

perbuatan

tersebut,

khususnya

proses

pengambilan harta benda sebagai obyek curian oleh seseorang tersebut.
Bahkan manakala seseorang melakukan pencurian terhadap suatu hasil
ciptaan orang lain dan kemudian dilakukan perbanyakan dan penjualan,
hal tersebut belum tentu dapat dikategorikan sebagai jarimah hudud
pencurian apabila belum memenuhi nishab pencurian.
Dengan demikian, dapat diketahui bahwa tindakan-tindakan yang
disebut dan dimaksud dalam Pasal 72 dapat berpeluang menjadi jarimah
hudud pencurian, namun tidak masuk secara otomatis. Hal ini lebih
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dikarenakan adanya penekanan pada esensi tindakan dan akibat yang
menjadi pertimbangan dalam hukum pidana Islam.
2. Pelanggaran Hak Cipta Dalam Perspektif Jarimah Ta’zir
Terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72,
maka seluruh tindakan yang disebutkan dalam pasal tersebut dapat
berpeluang dikategorikan sebagai jarimah ta’zir. Hal ini menurut penulis
dapat disepakati namun juga dapat ditolak. Dapat disepakati karena tindak
pidana dalam UU Hak Cipta bukan termasuk jenis tindak pidana yang
tidak terdapat ketentuan hukuman yang tidak dapat dikurangi atau
ditambahi. Dengan demikian, hal ini mengisyaratkan adanya status ta’zir,
di mana jenis hukumannya ditentukan oleh Majelis Hakim; termasuk
dalam hal pengurangan maupun penambahan hukuman.65
Selain dapat dikategorikan ke dalam jenis jarimah dalam konteks
hukum pidana Islam, terdapat perbedaan pandangan antara hukum pidana
Islam dengan UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta terkait dengan
proses suatu tindak pidana. Dalam UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak
Cipta tidak ada penjelasan mengenai tindak pidana pelanggaran hak cipta
yang belum selesai atau tidak dilakukan seluruhnya. Memang secara
hukum positif, suatu tindak pidana yang hanya dilakukan sebagian atau
belum keseluruhan kemudian pelaku tersebut tertangkap, maka pelaku
tersebut tetap dapat dikategorikan sebagai orang yang melakukan tindak
pidana percobaan pelanggaran hak cipta yang mana sanksinya dapat

65

Ahmad Wardi Muslich, Op. cit., hlm. 20.
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disamakan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72.
Hal ini berbeda dengan konsep tindak pidana dalam hukum pidana Islam.
Menurut hukum pidana Islam, seseorang yang tidak selesai atau belum
selesai dalam melakukan tindak pidana pelanggaran hak cipta tidak dapat
disebut sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal
72 melainkan disebut sebagai pelaku tindak pidana sesuai dengan akibat
yang ditimbulkannya.
3. Sanksi Pidana
Kembali kepada permasalahan pelanggaran hak cipta dalam konteks
jarimah ta’zir. Idealnya, apabila orang tidak melakukan pelanggaran
terhadap UU Hak Cipta, maka pencipta akan dapat menikmati keuntungan
dari proses komersialisasi hasil ciptaannya secara legal. Namun dengan
adanya tindak pidana pelanggaran hak cipta, maka keuntungan tersebut
akan berkurang. Memang dalam jarimah ta’zir juga terdapat ketentuan
pembayaran denda yang dikenakan kepada pelaku. Namun dalam
ketentuan tersebut, denda ditentukan oleh majelis hakim serta akan masuk
dan menjadi hak negara. 66 Apabila hal ini dilaksanakan, maka pihak yang
dirugikan tidak akan mendapatkan ganti rugi terhadap haknya. Hal inilah
yang menjadi indikasi adanya kerugian yang diderita oleh pemilik hak
cipta apabila terjadi pelanggaran hak cipta oleh orang yang tidak memiliki
hak cipta maupun oleh pemegang hak cipta. Oleh sebab itu, menurut
penulis dalam memberikan hukuman denda diserahkan kepada pihak
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Sebagaimana dijelaskan dalam “Ensiklopedi Hukum Pidana Islam”, op. cit., hlm. 101.
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pemilik hak cipta yang menjadi korban dan dirugikan. Hal ini sekaligus
mengindikasikan bahwa besaran denda yang ditujukan kepada para pelaku
pelanggaran hak cipta dalam UU Hak Cipta kurang sesuai dengan
ketentuan hukum Islam. Apabila disandarkan pada hukum Islam,
seharusnya denda yang dijatuhkan harus didasarkan pada kerugian yang
diderita oleh pihak pencipta.
Suatu contoh misalnya, seseorang melakukan pelanggaran terhadap
Pasal 72 ayat (1) berupa memperbanyak kaos hasil ciptaan seseorang
sejumlah 10 buah tanpa izin dari pemilik hak cipta. Apabila disandarkan
pada konteks UU Hak Cipta, maka pelaku tersebut akan dikenakan denda
minimal Rp. 1000.000,00 (satu juta rupiah) padahal pelaku tersebut hanya
melakukan perbanyakan tanpa adanya unsur komersil dan harga kaos
tersebut tidak mencapai nilai denda yang dikenakan. Apabila diterapkan
ketentuan UU Hak Cipta tersebut, maka akan merugikan pihak pelaku
karena nilai dari kaos yang diperbanyaknya apabila dikomersilkan tidak
akan mencapai nilai nominal denda minimal dalam Pasal 72 ayat (1).
Padahal

dalam

kaidah

hukum

Islam,

penerapan

hukum

harus

menghilangkan madlarat, termasuk madlarat yang dapat membuat pelaku
terdzalimi.
Meskipun kurang sesuai dengan konteks sebab akibat serta aspek
sanksi pidana dalam hukum pidana Islam, adanya penetapan jumlah denda
yang besar dalam UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menurut
penulis dapat dimaklumi karena hal itu tidak lain adalah sebagai langkah
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prefentif dari penegakan hukum. Dengan adanya denda yang besar,
diharapkan muncul ketakutan dari orang-orang yang akan melakukan
pelanggaran

terhadap

hak

cipta.

Dalam

konteks

hukum

Islam,

menghilangkan madlarat memang menjadi landasan mutlak dalam
penerapan hukum. Bahkan dalam kaidah penentuan hukum, aspek
penghilangan madlarat menjadi salah satu dasar dari lima kaidah yang
ada. 67
C.

Perbedaan Sanksi Pelanggaran Hak Cipta Menurut Hukum Positif dan
Hukum Pidana Islam
UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, aspek pidana,
khususnya mengenai tindak pidana dan sanksi pidana berlaku ketentuan dua
arah. Maksudnya adalah aspek pidana tidak hanya dikenakan bagi orang
yang melakukan pencurian atau penggunaan secara ilegal hasil hak cipta
orang lain saja melainkan juga diberlakukan kepada orang yang memiliki
kewenangan terhadap hak cipta tersebut. Bagi seseorang yang memiliki
kewenangan hak cipta tapi tidak mendaftarkannya, maka dia tidak berhak
untuk menuntut hak cipta tersebut manakala orang lain mengambil atau
menggunakannya untuk kepentingan komersial.
Hal tersebut tentu sedikit berbeda dengan konteks hukum pidana
Islam yang mana setiap kepemilikan, meskipun tidak didaftarkan asal
mendapat pengakuan dari orang banyak, layak dihormati dan dapat
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Teuku M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang,
1975), hlm. 436-437.
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menuntut hak miliknya apabila diambil atau disalahgunakan oleh orang lain.
Perbedaan keduanya dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 4.1 Perbedaan sanksi Hukum Islam dengan Hukum Positif
tentang pelanggaran Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002
Hukum Islam

Hukum Positif

Hak milik seseorang, selama tidak
mengalami
peristiwa
yang
dapat
mengalihkan kepemilikan suatu hak,
maka akan tetap menjadi hak milik
seseorang itu tanpa adanya pembatasan
waktu. Karena pada dasarnya dalam
Islam hak kepemilikan dapat berakhir
apabila ada sesuatu sebab yang
mengakhirinya seperti putusan hakim
(perundang-undangan) maupun akibat
kegiatan muamalah.

Ketentuan hak cipta dalam UU
Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak
Cipta yang memberikan batasan
waktu bagi kepemilikan hak cipta
seseorang.

Suatu penggunaan yang ilegal terhadap
hak milik orang lain tidak harus dibatasi
dengan aspek komersial, jadi apapun latar
belakang dan tujuan penggunaan hak
milik orang lain secara ilegal dapat
dikenakan sanksi pidana dalam konteks
hukum Islam.

Dalam UU Nomor 19 Tahun 2002,
sebuah tindakan terhadap hak cipta
seseorang dapat dikategorikan
sebagai tindakan pidana manakala
seseorang
menggunakan
atau
memanfaatkan hak cipta tanpa
seizin
pemiliknya
untuk
kepentingan
penjualan
atau
dikomersilkan

BAB V
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut:
1. Pelaku dalam UU Nomor 19 Tahun 2002 hanya dibedakan dalam dua jenis
pelaku pelanggaran, yakni pelaku dari pemegang hak cipta dan pelaku dari
pihak lain yang tidak memiliki kewenangan terhadap hak cipta. Sedangkan
sanksi yang diberikan dalam UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
masih berupa pidana sanksi pokok dan tidak ada sanksi tambahan maupun
pemberatan.
2. Dalam perspektif hukum Islam, tindak pidana pelanggaran hak cipta dalam
UU Nomor 9 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tidak dapat secara
keseluruhan dapat dimasukkan ke dalam jarimah hudud dan ta’zir. Ada
beberapa tindakan yang dapat berpeluang masuk ke dalam jenis jarimah
hudud pencurian apabila terpenuhi unsur dan syaratnya seperti pada tindak
pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) dan ayat (5).
Sedangkan dalam konteks jarimah ta’zir, semua perbuatan pencurian yang
tidak memenuhi kriteria hudud masuk ke dalam jenis jarimah ta’zir.
3. Perbedaan hukum pidana positif dan hukum Islam yaitu pertama dalam
hukum positif, sebuah tindakan terhadap hak cipta seseorang dapat
dikategorikan sebagai tindakan pidana manakala seseorang menggunakan
atau memanfaatkan hak cipta tanpa seizin pemiliknya untuk kepentingan
61
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penjualan atau dikomersilkan. Sedangkan dilihat dalam hukum Islam
bahwa hak milik seseorang, selama tidak mengalami peristiwa yang dapat
mengalihkan kepemilikan suatu hak, maka akan tetap menjadi hak milik
seseorang itu tanpa adanya pembatasan waktu.
B. SARAN
Setelah melakukan penelusuran melalui penelitian ini, maka penulis
memiliki saran terkait dengan penerapan hukum dalam hal pelanggaran hak cipta
yakni dengan perlu adanya pertimbangan untuk memadukan antara konsep diat
dalam hukum pidana Islam ke dalam UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak
Cipta, dengan demikian, akan ditemukan sebuah hukum yang mampu melindungi
korban dari kerugian yang besar.
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