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MOTTO
ٰۤ
ؕ َۡ ُكم
َ ُُض ِّم ۡى ُكمۡ ۚ ََ ََل ت َُُۡۡلُ ٰۡۤوا اَ ۡوـ
ٍ ٰيـاَيُّ َها الَّ ِذ ۡيهَ ٰا َمىُ ۡوا ََل ت َۡا ُكلُ ٰۡۤوا اَمۡ َوالَـ ُكمۡ بَ ۡيىَ ُكمۡ بِ ۡالبَا ِط ِل اِ َّ َٰۤل اَ ۡن تَ ُك ۡونَ تِ َجا َرةً ع َۡه تَ َزا
ّ ٰ َّاِن
ّللاَ َكانَ بِ ُكمۡ َر ِح ۡي ًما
Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam
perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.
Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha
Penyayang kepadamu.1

1

QS. An-Nisa :29
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PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmananirrahim.
Alhamdulillahirrobbil’alamin..
Puji

dan syukur

kehadirat Allah

SWT.

yang telah memberikan

kesehatan, kekuatan, kesabaran, sehingga skripsi ini selesai pada waktu yang
telah di targetkan,dan setelah perjuangan yang panjang .
Tulisan skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya bapak
abdul Rahman (Alm) dan ibu Solha yang telah mendidik saya dari kecil dengan
penuh kasih sayang, yang selalu memberikan materi, motivasi untuk berkuliah
dan menyelesaikan kuliah di UIN STS JAMBI.
Untuk saudara-saudaraku tercinta ayuk lili dan aa’ syarif yang selalu
memberikan arahan, buat abang dede dan ayuk neti, tia dan arhabu risqi adekadek tercinta acit terimakasih atas do’a dan support dari kalian semoga skripsi
ini menjadi bingkisan terindah untuk keluarga ku tercinta.
Untuk sahabat-sahabat terbaik alek, asep, kahfi,dan sigit. Semoga dengan
melihat skripsi saya ini menjadi motivasi untuk kalian menyelesaikan skripsinya
masing-masing, terkhusus untuk elma fifiani terimakasih sudah berperan penting
dalam pembuatan skripsi ini, dan memberikan support yang begitu luar biasa,
semoga dengan disahkan skripsi ini menjadi motivasi untuk segera menyelesaikan
pendidikan.
Selanjutnya, tidak lupa juga untuk teman-teman seperjuangan Hukum
Pidana Islam angkatan 2017 yang telah memberikan semangat dan membantu
baik moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik
Dan terimakasih juga buat semua pihak yang telah membantu saya dalam
penulisan skripsi ini, semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT. Aamiin Ya
Robbalalami
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ABSTRAK
Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui hukum penggandaan buku tanpa izin
berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 dan Hukum Islam, serta untuk
mengetahui sanksi terhadap tindakan tersebut berdasarkan pandangan UndangUndang No.28 Tahun 2014 dan Hukum Islam. Pengaturan tentang Hukum
Kekayaan Intelektual (HaKI) di Indonesia, dapat dilihat dari Undang-Undang
Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya. Hukum Kekayaan Intelektual
(HaKI) dalam UUD 1945 terutama Hak Cipta diatur dalam pasal 32. Metode
penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang dilakukan
dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pengumpulan data yang
dilakukan dengan studi dokumen, yakni menggunakan data sekunder yang berupa
peraturan-peruaturan, undang-undang, teori-teori hukum yang relefansinya
berkaitan dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
penggandaan ciptaan dan/atau produk untuk memperoleh keuntungan ekonomi
tidak diperbolehkan dengan ancaman hukuman berdasarkan pasal 112 UU No. 28
Tahun 2014, Pada pasal 113 ayat (3) dan (4) untuk penggunaan secara komersial
dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah). Sedangkan dalam pandangan hukum islam tidak dikenakan sanksi had
potong tangan namun pelakunya dikenakan sanksi ta’zir, bentuk sanksi hukuman
tersebut diserahkan kepada pemerintah atau hakim.
Kata Kunci : Penggandaan buku tanpa izin, Sanksi hukum, UU No.28 Tahun
2014, Hukum Islam.
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KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr.Wb
Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas
berkat, rahmat, taufik dan hidayahnya, penyusun skripsi yang berjudul “Hukum
Penggandaan Buku Tanpa Izin Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2014
Dan Hukum Islam” dapat penulis selesaikan dengan baik.
Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan ini banyak mengalami
kendala, namun berkat bantuan dan bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan
berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala tersebut bisa dihadapi. Dalam
rangka proses tersusunnya penelitian ini tidak terlepas dari bantuan dan
bimbingan, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan merupakan hal penting untuk mencapai berbagai aspek didalam
kehidupan dan meningkatkan sumber daya manusia, salah satu faktor penting yang
menjadi kebutuhan primer dalam dunia pendidikan dan tidak dapat diabaikan adalah
buku sebagai sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran baik dalam
jenjang pendidikan dasar, menengah ataupun universitas. Upaya yang dilakukan
pemerintah untuk memberikan motivasi para pengarang supaya menghasilkan bukubuku yang berkualitas dengan diberikannya perlindungan hukum kepada para
pencipta buku (pengarang) melalui perlindungan terhadap apa yang telah
dihasilkannya. Perlindungan hukum diberikan kepada penerbit buku, karena
perusahaan menerima peralihan hak cipta pengarang/penulis buku tersebut dan juga
penerbit sebagai pihak yang mewujudkan suatu ciptaan karya tulis seorang pencipta.2
Permasalahan Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) senantiasa berkembang
seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berbicara tentang
hukum kekayaan intelektual tidak dapat dilepaskan dari masalah Hak Asasi Manusia,
khususnya bidang ekonomi dan budaya, yaitu berkaitan dengan pemenuhan hak atas
ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya dan seni. Hal ini mengacu pada ketentuan

2

Muhammad Nazar, Penggandaan Buku Oleh Pengusaha Fotocopy Tanpa Izin Pemegang
Hak Cipta Dalam Prespektif Hak Ibtikar( Suatu Penelitian Di Kecamatan Syiah Kuala), Skripsi S1,
Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018, hlm 1.

1

2

Pasal 27 ayat (2) Deklarasi Hak Asasi Manusia se Dunia bahwa setiap orang
memiliki hak untuk mendapat perlindungan (untuk kepentingan moral dan meteril)
yang diperoleh dari ciptaan ilmiah, kesusastraan atau artistik dalam hal sebagai
pencipta.3
Pengaturan tentang Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia, dapat
dilihat dari Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.
Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) dalam UUD 1945, terutama Hak Cipta diatur
dalam pasal 32, yang menetapkan agar pemerintah memajukan kebudayaan nasional
Indonesia. Amandemen kedua UUD 1945 mengaturnya dalam Pasal 28 C ayat (1),
yaitu bahwa :
“ Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya,
berhak mendapat Pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan
teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya demi
kesejahteraan umat manusia.”
Secara faktual yuridis, Hukum Kekayaan Intelektual merupakan suatu sistem
perlindungan hukum yang sangat luas, karena meliputi juga perlindungan terhadap
pengetahuan tradisional (tradisional knowledge), seperti karya peninggalan
prasejarah, benda-benda budaya nasional, folklore, dan hasil-hasil kebudayaan rakyat
yang menjadi milik bersama seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, kaligrafi dan
karya-karya lainnya. Untuk memahami konsep dan sistem hak kekayaan intelektual,
3

Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, Hukum Bisnis (Bandung: PT Refika
Aditama, 2017), hlm 148-149.

3

perlu dikaji terlebih dahulu pengertian hak kekayaan intelektual (intellectual property
rights) yaitu :
“Kekayaan tidak berwujud (intangible) hasil olah pikir atau kreativitas
manusia yang menghasilkan suatu ciptaan atau invensi dibidang seni, sastra, ilmu
pengetahuan dan teknologi yang mempunyai manfaat ekonomi.“ 4
Hak cipta merupakan hak khusus bagi pencipta atau pengarangnya untuk
memperbanyak atau menggandakan dan untuk mengumumkan hasil karya ciptanya
yang tumbuh bersamaan dengan lahirnya suatu ciptaan, pencipta berhak pula atas
manfaat ekonomi yang lahir dari ciptaannya tersebut baik dibidang ilmu pengetahuan,
seni, dan sastra.

5

Aspek kerugian keuangan negara sebagai akibat pelanggaran hak

cipta dan hak terkait belum terlihat adanya kebijakan-kebijakan pemerintah yang
diambil, penegakan hukum dibidang hak cipta dan hak terkait melalui jalur pidana
sebagai usaha pengembalian kerugian keuangan negara yang terjadi pun belum
efektif dengan terhambatnya eksekusi pidana denda yang dijatuhkan dengan alasan
terpidana tidak mampu dan terpidana menjalani hukuman kurungan pengganti denda.
Sementara itu upaya pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata
belum pernah dilakukan oleh negara atau pemerintah indonesia yang seacara teoritis
hal tersebut dapat dilakukan melalui gugatan interpensi yang diajukan oleh negara
atau pemerintah melalui jaksa pengacara negara.

4

Ibid, hlm 151-153
Muhammad Nazar, Penggandaan Buku Oleh Pengusaha Fotocopy Tanpa Izin Pemegang
Hak Cipta Dalam Prespektif Hak Ibtikar( Suatu Penelitian Di Kecamatan Syiah Kuala), Skripsi S1,
Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018, hlm 2.
5

4

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta,
pengertian hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis
berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata
tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.6 Pengertian hak eksklusif terdapat dalam penjelasan pasal 2 UndangUndang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah hak yang semata-mata
diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh
memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya, termasuk kegiatan penerjemah,
mengadaptasi,

mengaransemen,

meminjamkan,

mengimpor,

mengalihwujudkan,

memamerkan,

menjual

mempertunjukkan

menyewakan,
kepada

publik,

menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui
sarana apapun.
Ketentuan dari pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tersebut
diatas tentang Hak Cipta, maka dapat dinyatakan bahwa Hak Cipta adalah hak
eksklusif dari pencipta, dimana tidak ada pihak yang boleh memanfaatkan hak
tersebut kecuali dengan izin penciptanya.7 Untuk menyeimbangkan hak-hak pemilik
HKI (khususnya hak cipta) dengan kepentingan masyarakat luas untuk memperoleh

6

Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, Hukum Bisnis (Bandung: PT Refika
Aditama, 2017), hlm 158.
7
M.Amimi, Prespektif Hukum Islam Atas Kegiatan Fotocopy Buku Di Desa Wanasaba Lauq,
Skripsi S1, Mataram, Universitas Islam Negeri Mataram, 2018, hlm 3-4

5

akses informasi, Undang-Undang Hak Cipta berbagai negara mengatur mengenai fair
use/fair dealing (penggunaan yang wajar) dan pengaturan tentang lisensi wajib.8
Hak atas kekayaan intelektual dalam konsep islam merupakan salah satu fikih
kontemporer yang sudah direspon para ulama. Majlis Ulama Indonesia (MUI) telah
mengeluarkan 2 fatwa terkait dengan hak kekayaan intelektual, yaitu fatwa Nomor 1
Tahun 2003 tentang Hak Cipta dan fatwa Nomor 1 Tahun 2005 Tentang
Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Konsideran fatwa MUI tentang hak Hak
Cipta merupakan perimbangan sosial yaitu, pelanggaran hak cipta (pada tahun 2003)
telah sampai pada tingkat sangat meresahkan dan merugikan banyak pihak, terutama
pemegang hak cipta, negara dan masyarakat.
Konsideran yang berupa dalil adalah 4 ayat Al-Qur’an, 6 hadis, dan 3 kaidah
fikih. Setelah mempertimbangkan dalil Al-Qur’an, hadist, kaidah fikih, pendapat
ulama, pakar atau ahli, penjelasan dari pihak-pihak yang berkepentingan, dan
peraturan perundang-undangan, akhirnya fatwa menetapkan bahwa, hak cipta
dipandang sebagai salah satu hak kekayaan (haquq al-maliyati) yang mendapat
perlindungan hukum (mashun) sebagai kekayaan (mal), setiap bentuk pelanggaran
terhadap hak cipta terutama pembajakan merupakan kezaliman yang hukumnya
adalah haram.9 Ayat ayat Al Quran yang dijadikan konsideran diantaranya adalah:
اض
َ اط ِم إِ ََّل أَ ٌْ تَ ُكٌَٕ تِ َج
ِ َيَا أَيَُّٓا انَّ ِذيٍَ آ َيُُٕا ََل تَأْ ُكهُٕا أَ ْي َٕانَ ُك ْى بَ ْيَُ ُك ْى بِ ْانب
ٍ ارةً ع ٍَْ تَ َز
َّ ٌَّ ِِي ُْ ُك ْى ۚ َٔ ََل تَ ْمتُهُٕا أَ َْفُ َس ُك ْى ۚ إ
َّللاَ َكاٌَ بِ ُك ْى َر ِحيى
8

Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, Hukum Bisnis (Bandung: PT Refika
Aditama, 2017), hlm 160
9
Ibid, hlm 169-173
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu
membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S
An Nisa:29).10
Berdasarkan hadist riwayat Ahmad yang dikutip oleh prof.Dr.Neni Sri
Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra menyebutkan bahwa dalil yang dijadikan dalil
pertimbangan fatwa MUI tentang hak cipta diantaranya adalah :
ئ ِي ٍْ َيا ِل
َ خَ طَبََُا َرسُٕ ُل َّللا
ٍ صهَٗ َّللا َعهَ ْي ِّ َٔ َسهَّ َى فَمَا َل أَ ََل َٔ ََل يَ ِحمُّ َِل ْي ِز
. ُُّْ س ِي
ْ أَ ِخ ْي ِّ ش
ِ َي ٌء إِ ََل بِ ِط ْي
ٍ ب ََ ْف
Artinya : “Rasulullah saw berkhutbah kepada kami dan bersabda: Ketahuilah,
tidak halal sedikitpun harta seseorang bagi yang lain kecuali dengan
kerelaan hati pemiliknya”.11
Pada saat ini banyak sekali terjadi pelanggaran Hak Cipta dalam bidang
penggandaan buku, hal ini sudah tentu menyebabkan kerugian yang tidak sedikit bagi
para pemegang hak cipta seperti pengarang, penerbit dan juga menyebabkan kerugian
terhadap negara karena tidak memperoleh pajak penghasilan atas keuntungan yang
diperoleh dari pembajak tersebut. Perlu diketahui bahwa pembajakan terhadap
(Intelectual property), karya ilmiah, dan lain-lainnya dapat melemahkan dan bahkan
mematikan gairah kreatifitas para pencipta dalam berkarya yang dibutuhkan untuk
kecerdasan kehidupan bangsa dan akselerasi pembangunan negara.

12

Permohonan

meningkat dari 11.000 permohonan dalam satu tahun menjadi 30.000 permohonan di

10

Surah Al-Nisa ayat 29
Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, Hukum Bisnis (Bandung: Refika Aditama,
2017), hlm 170
12
M.Amimi, Prespektif Hukum Islam Atas Kegiatan Fotocopy Buku Di Desa Wanasaba
Lauq, Skripsi S1, Mataram, Universitas Islam Negeri Mataram, 2018, hlm 6.
11

7

akhir tahun 2018. Permohonan pencatatan hak cipta di indonesia didominasi oleh
karya tulis baik buku, artikel, laporan dan juga diikuti oleh peetumbuhan pelindungan
program-program perangkat lunak.13 Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan dan
Internasional Trademark Association (INTA) menggelar diskusi penanggulangan
peredaran produk palsu/ilegal dimana pemalsuan atau peredaran barang palsu terus
mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Pada tahun 2005 kerugian ekonomi
mencapai Rp.4,41 triliun dan meningkat pada tahun 2014 dengan kerugian hingga
Rp.65,1 triliun.14
Salah satu kasus yang terjadi yaitu penjualan buku bajakan yakni di toko buku
area Stadion Diponegoro Semarang, para pedagang dengan bebas melakukan
penggandaan terhadap buku tanpa seizin pencipta.15 Serta kasus pembajakan buku di
pasar buku wilis kota malang, Dengan adanya anggapan bahwa harga buku asli yang
lebih mahal daripada buku bajakan, hal ini tentu berpengaruh pada semakin
beredarnya buku bajakan dan akan semakin diminati oleh masyarakat.16
Melihat fenomena yang terjadi pada saat ini, bagaimanakah Undang-Undang
No 28 Tahun 2014 dan hukum islam menanggapi dan mengatur masalah pelanggaran
hak cipta tersebut. Oleh karena itu kondisi seperti ini peneliti ingin mengkaji lebih
dalam tentang masalah pelanggaran hak cipta melalui praktik penggandaan buku
13

Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2019, Hlm 51
https://otomotif.tempo.co/amp/1146578/miap-pemalsuan-produk-telah-merugikan-hinggarp-651-triliun, diakses pada tanggal 27 April 2021 pukul 14:28 WIB
15
Lina Shabrina, Implementasi Perlindungan Karya Cipta Buku Berdasarkan Uu Nomor 28
Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Pada Toko Buku Di Area Stadion Diponegoro Semarang),
Diponegoro Law Journal volume 6, Nomor 2, Tahun 2017, hlm 12
16
Poetri Arsyanta Pan’Gabean, Perlindungan Hak Cipta Atas Buku Dari Tindakan
Pembajakan Di Pasar Buku Wilis Kota Malang.
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tanpa izin. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti bermaksud untuk
mengangkat sebuah penelitian tentang Hukum Penggandaan Buku Tanpa Izin
Ditinjau Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Dan Hukum Islam.
B.

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat

ditarik beberapa permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimana hukum penggandaan buku tanpa izin menurut Undang-Undang No 28
Tahun 2014 dan hukum islam ?
2. Bagaimana sanksi terhadap pelaku penggandaan buku tanpa izin menurut UndangUndang No 28 Tahun 2014 dan hukum islam ?
C. Batasan Masalah
Untuk memudahkan pembahasan serta tidak menyalahi sistematika penulisan
karya ilmiah sehingga membawa hasil yang diharapkan, maka penulis perlu
membatasi masalah yang dibahas dalam skripsi ini, yang mana penulis membatasi
hanya pada masalah penggandaan buku tanpa izin menurut UU No.28 Tahun 2014
dan berdasarkan hukum islam sehingga tidak keluar dari topik permasalahan tersebut.
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Ingin mengetahui hukum undang-undang dan hukum islam terhadap praktik
penggandaan buku tanpa izin.
b. Ingin mengetahui sanksi terhadap pelaku penggandaan buku tanpa izin
menurut undang-undang dan hukum islam.
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2. Kegunaan Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah, maka kegunaan penelitian dalam
penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut :
a. Secara akademis diharapkan dapat menambah wawasan dan khazanah
keilmuan mengenai hukum penggandaan buku tanpa izin berdasarkan
UU No 28 Tahun 2014 dan hukum islam.
b. Sebagai salah satu persyaratan guna meraih gelar sarjana Strata satu
(S1) pada fakultas syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha
Saifuddin Jambi.
c. Sebagai referensi dan informasi di fakultas syariah dan diharapkan
sebagai sumbangan pemikiran yang positif serta memberikan kontribusi
untuk ilmu pengetahuan hukum, agar ilmu itu tetap hidup dan
berkembang khususnya pengaturan tentang hukum penggandaan buku
tanpa izin berdasarkan uu no 28 tahun 2014 dan hukum islam.
E. Kerangka Teori
1. Teori Hak Cipta
Menurut Patrcia Loughan, hak cipta merupakan bentuk kepemilikan yang
memberikan pemegangnya hak ekslusif untuk mengawasi penggunaan dan
memanfaatkan suatu keasi intelektual, sebagaimana kreasi yang ditetapkan
dalam kategori hak cipta , yaitu kesastraan, drama, musik dan pekerjaan seni
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serta rekaman suara, film, radio dan siaran televisi, serta karya tulis yan
diperbanyak melalui perbanyakan (penerbitan).17
Jill McKeough dan Andrew Stewart menjelaskan bahwa perlindungan
hak cipta merupakan suatu konsep dimana pencipta (artis, musisi, pembuat
film) yang memiliki hak untuk memanfaatkan hasil karyanya tanpa
memperbolehkan pihak lain untuk meniru hasil karyanya tersebut.18
Buku dapat diartikan sebagai tulisan atau cetakan dalam sehelai kertas
atau dalam bentuk material lain yang dijadikan satu pinggiran/dijilid sehingga
bisa dibuka pada bagian mana saja, kebanyakan buku-buku mempunyai sampul
pelindung untuk melindungi bagian dalamnya. Buku merupakan salah satu
penemuan terbesar karena buku merupakan sumber segala informasi ilmu
pengetahuan yang kita inginkan serta mudah disimpan dan dibawa-bawa.19
Hak kekayaan intelektual adalah padanan kata yang biasa digunakan
untuk Intelectual Property Right (IPR), yaitu hak yang timbul bagi hasil oleh
pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk
manusia, salah satu dari dua bagian hak kekayaan intelektual adalah hak cipta.
Hak cipta telah lama dibicarakan di Barat, jauh sebelum Indonesia mempunya
undang-undang hak cipta (UHC) sendiri. Di Indonesia pernah diberlakukan
17

Patricial Loughan, Intelectual Property : Creative and Marketing Rights,(Autralian : LBC
information services, Australia, 1998), hlm 3
18
Jill McKeough dan Andrew Stewart, Intellectual Property in Australia,(Australia :
Butterworths, 1997), hlm 7
19
Anserpla Sepria, Tinjauan Yuridis Terhadap Penggandaan Buku Karya Hartono Menurut
UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,
2018), hlm 31.
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beberapa UHC yaitu Auteurswet 1912, Staatsblad nomor 600 tahun 1912 yang
diberlakukan oleh pemerintah kolonial hindia belanda sejak sebelum Perang
Dunia II sampai secara resmi digantikan oleh pemerintah Republik Indonesia
dengan Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1982 tentang hak cipta.
Adapun rumusan hak cipta dari berbagai Undang-Undang Hak Cipta
(UHC) yang pernah berlaku di Indonesia diantaranya yaitu, Undang-Undang
Hak Cipta nomor 6 tahun 1982 maupun UHC nomor 7 tahun 1987 pasal 2
menyebutkan bahwa hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun
penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun
memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Rumusan hak cipta dalam UHC nomor 19 tahun 2002 pasal 1 ayat (1)
menyebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta
penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak

atau

ciptaannya atau

memberi izin untuk itu untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasanpembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bila
ditelusuri lebih jauh, yang dimaksud

hak cipta itu berhubungan langsung

dengan hasil kerja intelektual manusia yang mencipta. 20
Dalam konteks hukum yang dianggap sebagai pencipta adalah orang
yang namanya disebut dalam penciptaan atau diumumkan sebagai pencipta atas

20

Subhan MA Rachman, Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam, (Jambi: Gaung Persada
Press Jakarta, 2007), hlm 1-5.
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suatu ciptaan, juga orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan
dan pengumuman resmi. Selain pencipta, pemegang hak cipta dapat pula badan
hukum, orang yang mendapat hak ataupun negara.21
2. Teori Penyalahgunaan
Penyalahgunaan

adalah

suatu

pola

penggunaan

yang

bersifat

patologik/menyimpang. Karena sifatnya adalah perbuatan penyelewengan, maka
perlu dilarang, dicegah dan dihentikan. Perbuatan penyalahgunaan biasanya
dilakukan secara ilegal dan tersembunyi.22 Penggandaan menurut kamus besar
bahasa

indonesia

balai

pustaka

yakni

suatu

proses,

cara

perbuatan

menggandakan.23 Jadi kata penggandaan dapat diartikan sebagai suatu usaha
menggandakan untuk memperbanyak suatu dokumen dengan menggunakan alat
pengganda.
3. Teori Perbandingan Hukum
Hukum merupakan seluruh aturan tingkah laku berupa norma/kaidah baik
tertulis maupun tidak tertulis yang dapat mengatur dan menciptakan tata tertib
dalam masyarakat yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakatnya
berdasarkan keyakinan dan kekuasaan hukum itu. Sedangkan dalam arti kata
formal hukum adalah kehendak ciptaan manusia berupa norma-norma yang
berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku, tentang apa yang boleh dilakukan, yang
dilarang, dan dianjurkan untuk dilakukan. Oleh karena itu, hukum mengandung
21

Ibid, hlm 44.
Abdul Majid, Bahaya Penyalahgunaan Narkoba, (Semarang : Alpirn, 2010), hlm 20
23
Kamus Besar Bahasa Indonesia.
22
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nilai-nilai keadilan, kegunaan atau kemanfaatan dan kepastian hukum dalam
masyarakat tempat hukum diciptakan.24
Hukum positif adalah terjemahan dari bahasa latin ius positum yang secara
harfiah berarti hukum yang ditetapkan (gesteld recht), dengan kata lain dapat
disimpulkan bahwa hukum positif adalah hukum yang ditetapkan manusia. Bryan
Garner memberikan pengertian hukum positif sebagai sistem hukum yang
diumumkan secara resmi dan dilaksanakan dalam masyarakat politik tertentu
oleh mereka yang memiliki kedudukan politik lebih tinggi. Hukum positif
berbeda dengan hukum moral atau hukum yang ada pada masyarakat yang dicitacitakan atau dalam beberapa masyarakat nonpolitik, hukum positif pada dasarnya
terdiri atas hukum yang diundangkan, yaitu kitab undang-undang, undangundang, dan regulasi yang diterapkan dan ditegakkan oleh pengadilan. Hukum
positif berarti hukum yang ditetapkan oleh manusia yang berwenang atau
berdaulat, yang diterapkan dalam masyarakat pada tempat dan waktu tertentu
yang dilengkapi dengan sanksi yang dapat dipaksakan oleh penguasa bila hukum
positif itu dilanggar.

25

Hukum islam adalah hukum yang mengatur pergaulan

hidup kaum muslimin. Hukum islam berlaku bagi semua orang yang memeluk

24

Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, Hukum Bisnis (Bandung: Refika Aditama,
2017), hlm 1.
25
A’an Efendi, Freddy Poernomo, IG.NG Indra S. Ranuh, Teori Hukum, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2016), hlm 61-65
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agama islam, dimanapun mereka berada, hukum islam bukan merupakan suatu
ilmu pengetahuan melainkan salah satu aspek agama.26
Rudolf,

D.

Schlesinger

dalam

bukunya

comperativelaw

(1959)

mengemukakan bahwa perbandingan hukum merupakan metode penyelidikan
dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang
bahan hukum tertentu. Selanjutnya dikatakan bahwa perbandingan hukum
bukanlah suatu perangkat peraturan dan asa-asas hukum, bukan suatu cabang
hukum, melainkan suatu cara menggarap unsur hukum asing yang aktual dalam
suatu masalah hukum.
Upaya untuk melakukan perbandingan hukum adalah bertitik tolak kepada
pandangan bahwa bangsa-bangsa di dunia memiliki tata hukum masing-masing.
Ilmu pengetahuan perbandingan hukum, tentunya tak puas dengan pencatatan
belaka dari perbedaan dan persamaan, melainkan juga mencari keterangannya,
batasan tentang perbandingan hukum dirinci oleh Soedjono dimana perbandingan
hukum adalah suatu metode studi hukum,yang mempelajari perbedaan sistem
hukum antara negara yang satu dengan yang lain. Atau membadingkan sistem
hukum positif dari bangsa yang satu dengan bangsa yang lain.27
F. Tinjauan Pustaka
Tinjauan pustaka atau dapat disebut juga landasan teori, atau kajian teori
merupakan studi pendahuluan (preliminary study) yang bertujuan untuk mencari
26

Amiruddin Pabbu, Rahman Syamsuddin, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta : Mitra Wacana
Media, 2014), hlm 177-178
27
Ibid, hlm 245.
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data tentang masalah penelitian, dengan kata lain telaah kepustakaan merupakan
analisis teoritik tentang masalah yang diteliti, yang di kaitkan dengan hasil-hasil
penelitian yang telah ada dan atau hasil studi kepustakaan.28
Ada beberapa hasil penelitian dan tulisan yang memiliki kemiripan dengan
judul yang peneliti angkat, untuk memberikan penegasan bahwa terdapat perbedaan
mendasar dari penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian yang telah
dihasilkan dan dipubliksasikan oleh orang lain yaitu:
Pertama, skripsi oleh Siti Nurhidayu yang berjudul Tinjauan Hukum Islam
Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap jual Beli
Buku Di Jalan Semeru Blitar. Dari penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurhidayu ia
meneliti tentang tinjauan hukum islam dan UU No 28 Tahun 2014 terhadap jual beli
buku di jalan semeru blitar.29 Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan
dengan penelitian yang akan diteliti yaitu Hukum Penggandaan Buku Tanpa Izin
Ditinjau Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Dan Hukum Islam .
Persamaan penilitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang tinjauan UU No 28
Tahun 2014 dan Hukum Islam tentang hak cipta. Perbedaannya, pada skripsi Siti
Nurhidayu mengkaji terhadap jual Beli Buku Di Jalan Semeru Blitar. Sedangkan
pada penilitian yang akan diteliti yaitu mengkaji terhadap penggandaan buku tanpa
izin.
28

Ishaq, Metode Penelitian Hukum, (Bandung : Alpabeta 2017), hlm. 83
Siti Nurhidayu, Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta Terhadap jual Beli Buku Di Jalan Semeru Blitar . , Skripsi S1, Surabaya,
29

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018.
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Kedua, skripsi oleh Reynold Yosua yang berjudul Perlindungan Hukum Hak
Cipta Buku Terhadap Kegiatan Penggandaan Buku Ke Dalam Bentuk Buku
Elektronik Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
Dari penelitian yang dilakukan oleh Reynold Yosua ia meneliti tentang kegiatan
penggandaan buku ke dalam bentuk buku elektronik menurut undang undang nomor
28 tahun 2014 tentang hak cipta.30 Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan
dengan penelitian yang akan diteliti yaitu tentang Hukum Penggandaan Buku Tanpa
Izin Menurut UU No.24 Tahun 2014 Dan Hukum Islam. Persamaan penilitian ini
yaitu sama-sama meneliti tentang hukum penggandaan buku. Perbedaannya, skripsi
oleh Reynold Yosua, pada penelitiannya lebih terfokus pada perlindungan
penggandaan buku ke dalam bentuk buku elektronik. Sedangkan pada penilitian
yang akan diteliti yaitu hukum penggandaan buku tanpa izin menurut UU No.28
tahun 2014 dan hukum islam.
Ketiga, skripsi Oleh Qoidah Mustaqimah Yang Berjudul Penggandaan Buku
Melalui E-Book Perspektif Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
Dan Majelis Ulama Indonesia (Mui) Kabupaten Malang dari penelitian yang
dilakukan oleh Qoidah Mustaqimah ia meneliti tentang Penggandaan Buku Melalui
E-Book Perspektif Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.31

30

Reynold Yosua, Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku Terhadap Kegiatan Penggandaan
Buku Ke Dalam Bentuk Buku Elektronik Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang
Hak Cipta), Skripsi S1, Indralaya, Universita Sriwijaya, 2019.
31
Qoidah Mustaqimah, Penggandaan Buku Melalui E-Book Perspektif Undang-Undang No.
28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Majelis Ulama Indonesia (Mui) Kabupaten Malang, Skripsi
S1, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016.
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Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan
diteliti yaitu tentang Hukum Penggandaan Buku Tanpa Izin Menurut UU No.24
Tahun 2014 Dan Hukum Islam. Persamaan penilitian ini yaitu sama-sama meneliti
tentang hukum penggandaan buku berdasarkan UU No 28 Tahun 2014.
Perbedaannya, skripsi Qoidah Mustaqimah lebih kepada penggandaan buku melalui
E-Book dan juga ditinjau berdasarkan MUI. Sedangkan pada penilitian yang akan
diteliti yaitu hukum penggandaan buku tanpa izin menurut UU No.28 tahun 2014
dan hukum islam.
Keempat, skripsi oleh Rika Velyana yang berjudul Tinjauan Hukum Islam
Terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dari
penelitian yang dilakukan oleh Rika Velyana ia meneliti tinjauan hukum islam
terhadap UU No.19 Tahun 2002.32 Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan
dengan penelitian yang akan diteliti yaitu tentang Hukum Penggandaan Buku Tanpa
Izin Menurut UU No.24 Tahun 2014 Dan Hukum Islam. Persamaan penilitian ini
yaitu sama-sama meneliti tentang hukum penggandaan buku berdasarkan
pandangan hukum islam, sedangkan perbedaannya yaitu skripsi oleh Rika Velyana
ia meneliti hukum terhadap tinjauan UU No.19 Tahun 2002 tentang hak cipta
sedangkan pada penilitian yang akan diteliti yaitu hukum menurut UU No.28 tahun
2014.

32

Rika Velyana yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Skripsi S1, Jambi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin
Jambi, 2020.
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Berdasarkan penelitian terdahulu memang telah terjadi banyak kasus
pelanggaran hak cipta dalam bidang penggandaan buku baik secara elektronik
maupun non elektronik yang ditinjau dalam Undang-Undang maupun hukum islam
Tetapi berbedaan penelitiannya adalah peneliti tertarik untuk

meneliti

hukum

penggandaan buku tanpa izin berdasarkan Undang-undang No.28 Tahun 2014
karena merupakan peraturan terbaru dalam bidang hak cipta serta peneliti akan
meninjau dalam prespektif hukum islam.

BAB II
METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian
Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif penelitian
hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti
bahan pustaka, atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif yang
meneliti dan menelaah pustaka, atau data sekunder, maka penelitian hukum
normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum
teoritis/dokmatis.33
Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini dilakukan diperpustakaan
wilayah provinsi jambi, perpustakaan universitas islam negeri sulthan thaha
saifuddin jambi, perpustakaan fakultas syariah Universitas islam negeri sulthan
thaha saifuddin jambi guna untuk mengumpulkan bahan kajian yang sesuai dengan
penelitian ini.
B. Pendekatan Penelitian
Pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk
mengadakan hubungan dengan yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai
pengertian tentang masalah penelitian. 34

33

Ishaq, Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi (Bandung:
Alfabeta, 2017), hlm 66.
34
Ibid, hlm 68.

19

20

Sebagai konsekuensi pemilihan topik yang akan dikaji dalam penelitian ini
yaitu tentang hukum penggandaan buku tanpa izin ditinjau menurut UU No.28 Tahun
2014 dan hukum islam maka tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis
normatif. Penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang
dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi
acuan perilaku setiap orang. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji
mendefinisikan penelitian hukum normatif, adalah penelitian hukum yang dilakukan
dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.35
Dikarenakan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka ada
beberapa pendekatan yang digunakan. Pertama pendekatan perundang-undangan
(statute approach) dengan cara meneliti ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam
Undang-Undang Hak Cipta. Kedua, pendekatan konseptual (conceptual approach)
yaitu dengan cara meneliti teori-teori dan asas-asas hukum islam yang berkaitan
dengan hak cipta dalam islam sehingga dapat diketahui landasan epistemologis
hukum hak cipta terhadap penggandaan buku tanpa izin dalam islam. Ketiga,
pendekatan

perbandingan

hukum

(comparative

approach)

dengan

cara

membandingkan hukum penggandaan buku tanpa izin menurut undang-undang dan
hukum islam, sehingga dapat diketahui perbedaan ataupun persamaan dalam
prespektif.36

35
36

Ishaq, Metode Penelitian Hukum, ( Bandung: Alfabeta, 2017), hlm 66.
Ishaq, Metode Penelitian Hukum, ( Bandung: Alfabeta, 2017), hlm 69.
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C. Jenis dan Sumber Data
a. Jenis Penelitian
Jenis Penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian
hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai
norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku
setiap orang. Soekanto dan Sri Mamudji mendefenisikan penelitian hukum
normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan
pustaka, atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif yang meneliti dan
menelaah pustaka, atau data sekunder, maka penelitian hukum normatif disebut
juga penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis/dokmatis.37
b. Sumber Data
Didalam literatur hukum, sumber data dalam penelitian hukum normatif
disebut dengan bahan hukum. Bahan hukum merupakan bahan yang dapat
dipergunakan dengan tujuan untuk menganalisis hukum yang berlaku. Adapun
bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Data primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya
mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri atas perundangundangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-

37

Ishaq, Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi (Bandung:
Alfabeta, 2017), hlm 66.
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undangan dan putusan-putusan hakim.38 Bahan hukum utama dalam penelitian
ini antara lain:
a. Undang-Undang Hak Cipta nomor 6 tahun 1982 maupun Undang-Undang
Hak Cipta nomor 7 tahun 1987
b. Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.
c. Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.
d. Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) nomor 1 tahun 2003 tentang Hak
Cipta dan fatwa nomor 1 tahun 2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan
Intelektual
e. Dalil Al-Qur’an, hadis, dan kaidah fikih.
2. Data sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan
dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks,
kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas
putusan pengadilan yang berkaitan dengan hukum penggandaan buku tanpa
izin.39
3. Data tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan
terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus hukum,
ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.40
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D. Instrumen Pengumpulan Data
Alat pengumpulan data untuk jenis penelitian pustaka (library research)
berwujud studi dokumentasi atau studi literatur.41 Dalam pengumpulan data yang
diterapkan penulis pada penelitian adalah penelitian hukum normatif (legal
research) yang hanya merupakan studi dokumen, yakni menggunakan data
sekunder yang berupa peraturan-peruaturan, undang-undang, teori-teori hukum yang
relefansinya berkaitan dengan masalah yang diteliti. Yaitu berkenaan atau
berdasarkan perbandingan hukum penggandaan buku tanpa izin ditinjau menurut
undang-undang no 28 tahun 2014 dan hukum islam.
E. Teknis Analisis Data
Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif adalah
analisis kualitatif, yakni analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu
dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif
sehingga memudahkan interprestasi data dan memahami hasil analisis. Dengan kata
lain bahwa analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari
bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan,
doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri.42
Berdasarkan pembahasan yang dibahas, maka penulis akan menganalisis data
dengan menggunakan kerangka fikir sebagai berikut:

41
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Ibid, hlm 69.

24

1. Deduktif, teorisasi dengan model deduktif menuntun peneliti dengan terlebih
dahulu menggunakan teori sebagai alat, ukuran dan bahkan instrumen untuk
membangun hipotesis. Dengan kata lain bahwa deduktif menggunakan teori
sebagai pijakan awal untuk melakukan teorisasi.
2. Induktif, teorisasi induktif menggunakan data sebagai pijakan awal melakukan
penelitian bahkan dalam format induktif tidak mengenal teorisasi sama sekali,
artinya teori dan teorisasi bukan hal yang penting untuk dilakukan.43
3. Komparatif, yaitu suatu pola fikir yang bersifat membandingkan antara dua data
yang berlainan untuk mengambil suatu pendapat yang logis, tepat, dan kuat untuk
dijadikan bahan rujukan dan pedoman dalam menempatkan masalah yang
dibahas.44
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BAB III
TINJAUAN HUKUM PENGGANDAAN BUKU TANPA IZIN
MENURUT UU NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

A. Sejarah Singkat Hak Cipta
Hak cipta (auteursrecht) yang terdapat didalam “Auteurswet 1912” telah
berlaku sebelum perang dunia II di indonesia. Auteurswet 1912 ini adalah suatu
undang-undang belanda yang diberlakukan di indonesia pada tahun 1912
berdasarkan asas “konkordansi”. Dalam perjalanannya yang panjang sejak
Auteurswet 1912 sampai dengan tahun 1982 maka lebih dari 70 tahun indonesia
baru berhasil menciptakan Undang-Undang tentang hak cipta yang bersifat
nasional yaitu undang-undang nomor 6 tahun 1982 tentang hak cipta. Sejak
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 ini disahkan menjadi undang-undang,
maka Auteurswet 1912 secara resmi dicabut dan tidak berlaku lagi. Tidak lama
kemudian, kurang lebih lima tahun sejak undang-undang no 6 tahun 1982
diundangkan, beberapa ketentuan undang-undang itu mendapat perubahan
kembali.45
Perlindungan hukum melalui hak cipta dewasa ini melindungi hasil karya
dari pengarang, pencipta, artis, musisi, dramawan, programer, dan lain-lain,
yakni melindungi hak-hak pencipta dari perbuatan pihak lain yang tanpa izin
mereproduksi atau meniru hasil karyanya. Pasal 1 ayat 1 Undang-undang hak
45

Sophar Maru Hutagalung, Hak Cipta Kedudukan & Peranannya Dalam Pembangunan,
(Jakarta:Sinar Grafika, 2012), hlm 1-2
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cipta indonesia menyatakan, bahwa hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta
maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya
maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasanpembatasan menurut peraturan perundangan yang berlaku. Jadi, hak cipta
dimaksudkan sebagai hak eksklusif bagi pencipta untuk mereproduksi karyanya
sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan tindakan
tersebut dalam batasan hukum yang berlaku. Perkembangan pengaturan hukum
hak cipta sejalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dewasa ini,
bahkan perkembangan perdagangan internasional, artinya bahwa konsep hak
cipta sesuai dengan kepentingan masyarakat untuk melindungi hak-hak
sipencipta berkenaan dengan ciptaannya bukan kepada penerbit lagi.46
Undang-undang tentang hak cipta terus mengalami perubahan dan
pembaharuan seiring dengan perkembangan

zaman. Perubahan

berupa

penambahan yang baru yaitu dengan disahkannya undang-undang nomor 7
Tahun 1987 tentang perubahan atas undang-undang sebelumnya yaitu UU nomor
6 Tahun 1982 tentang hak cipta. Tidak lama kemudian Undang-undang tersebut
juga telah mengalami perubahan dengan dikeluarkannya Undang-undang nomor
12 Tahun 1997, kemudian diubah kembali menjadi Undang-undang Nomor 19

46

Endang Purwaningsih, Perkembangan Hukum Intelectual Property Right, (Bogor: Ghalia
Indonesia, 2005), hlm 1-2.
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Tahun 2002 dan terakhir diubah menjadi Undang-undang Nomor 28 Tahun
2014.47
B. Penggandaan
1. Pengertian Penggandaan
Penggandaan adalah proses, perbuatan , atau cara menggandakan satu
salinan ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk
apapun, secara permanen atau sementara48 Penggandaan menurut kamus
besar bahasa indonesia balai pustaka yakni suatu proses, cara perbuatan
menggandakan.49 Jadi kata penggandaan dapat diartikan sebagai suatu usaha
menggandakan untuk memperbanyak suatu dokumen dengan menggunakan
alat pengganda. Juga dapat diartikan sebagai suatu perbuatan menggandakan
atau memperbanyak buku sesuai kebutuhan dengan menggunakan alat
pengganda sehingga diperoleh hasil yang sama dengan dokumen aslinya.
Menurut undang-undang republik indonesia nomor 28 tahun 2014 pada pasal
1 ayat 12 menyebutkan penggandaan merupakan sebuah proses, perbuatan,
atau cara menggandakan suatu salinan ciptaan dan/atau fonogram atau lebih
dengan cara dan dalam bentuk apapun, secar permanen atau sementara.50
Permohonan pencatatan

Hak Cipta mengalami peningkatan secara

signifikan semenjak diterapkankan e-Hak cipta yang memberikan pelayanan
47
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28

dalam 1 hari pada tahun 2018. Permohonan meningkat dari 11.000
permohonan dalam satu tahun menjadi 30.000 permohonan di akhir tahun
2018. Permohonan pencatatan hak cipta di indonesia didominasi oleh karya
tulis baik buku, artikel, laporan dan juga diikuti oleh peetumbuhan
pelindungan program-program perangkat lunak. Terdapat kesenjangan yang
cukup jauh dalam pencatatan hak cipta untuk karya seni dalam bentuk lagu
maupun lukisan dan karya seni lainnya.51
2. Hukum Pencipta Atas Buku Yang Digandakan
Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tercantum dalam pasal 4
bahwa pencipta memiliki hak moral dan hak ekonomi, dimana hak moral
adalah hak yang melekat pada diri pencipta (pasal 5 ayat 1) dan pada pasal 8
dijelaskan hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak
cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi. Pencipta atau pemegang hak
cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan penerbitan, penggandaan,
penerjemahan, pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian,
pendistribusian, pengumuman, pertunjukan, komunikasi, dan penyewaan
ciptaan. Dengan demikian sejauh menyangkut hak ekonomi penulisnya
berhak untuk mengeksploitasi karya tulisnya.52 Penggandaan untuk
kepentingan pribadi atas ciptaan yang telah dilakukan pengumuman hanya
dapat dibuat sebanyak 1 (satu) salinan dan dapat dilakukan tanpa izin

51
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Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2019, hlm 51.
Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
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pencipta atau pemegang hak cipta (pasal 46 ayat 1), penggandaan untuk
kepentingan pribadi tidak mencakup seluruh atau sebagian yang substansial
dari buku atau notasi musik (pasal 46 ayat 2 huruf b).
Apabila suatu ciptaan buku,dan/atau semua hasil karya tulis lainnya,
lagu, musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual
putus, pengalihan tanpa batas waktu, hak ciptanya beralih kembali kepada
penciptanya pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 tahun,
hal ini tercantum dalam pasal 18 UUHC. Yang mana buku merupakan
ciptaan yang dilindungi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra
terdiri atas buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan dan semua
hasil karya tulis lainnya (terdapat dalam pasal 40 ayat 1 huruf a).
C. Tinjauan Hak Cipta dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang
Hak Cipta
1. Pengertian Hak Cipta
Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk
mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya (copyright), atau memberi izin
untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Perumusan dalam UUHC yang lama ini
ditambah dengan 2 ayat yaitu ayat 2 dan 3 yang berbunyi sebagai berikut :
“pencipta” atau “penerima hak cipta” atas karya film dan program komputer
memiliki hak untuk memberi izin atau melarang orang lain yang tanpa
persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat
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komersial, jadi dilarang untuk memperbanyak baik film maupun program
komputer untuk menyewakannya kepada orang lain tanpa persetujuan pemilik.53
Landasan hukum bidang hak cipta dari segi formal maupun segi materil
adalah pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1), pasal 28 C dan pasal 33 UUD RI
Tahun 1945. Berdasarkan konvensi di bidang hak kekayaan intelektual dan
undang-undang yang tersebut diatas, masih terdapat ketentuan hukum dan
peraturan perundang-undangan yang perlu dalam memilah kedudukan hak cipta
disatu pihak dan hak terkait dilain pihak dalam rangka memberikan perlindungan
bagi karya intelektual yang bersangkutan dengan hak cipta secara lebih jelas.54

2. Hak-Hak Yang Terkandung Dalam Hak Cipta
Menurut penjelasan UU Hak Cipta Indonesia, dinyatakan bahwa oleh
kerena suatu karya harus terwujud dalam bentuk yang khas, maka perlindungan
hak cipta tidak diberikan pada sekedar ide. Suatu ide pada dasarnya tidak
mendapatkan

perlindungan,

sebab

ide

belum

memiliki

wujud

yang

memungkinkan untuk dilihat, didengar atau dibaca. Hak-hak yang terkandung
dalam copyright pada dasarnya bersifat economic right dan moral right, yang
didalamnya tercermin kepentingan pribadi dan kepentingan sosial.55
1) Hak Moral
Hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi si
pencipta hak moral. Hak moral dalam hak cipta disebut sebagai hak yang
53
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bersifat asasi, sebagai natural right yang dimiliki manusia. Pengakuan serta
perlindungan terhadap hak moral selanjutnya menumbuhkan rasa aman bagi
pencipta karena ia tetap merupakan bagian dari hasil karya atau ciptaannya.56
Hak moral diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014 Pasal 5 ayat 1 merupakan
hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:
1) Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan
sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum.
2) Menggunakan nama aliasnya atau samarannya.
3) Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.
4) Mempertahankan haknya dalam terjadi distorasi ciptaan, mutilasi
ciptaan, modifikasi ciptaan atau hal bersifat merugikan kehormatan diri
atau reputasinya.
Sedangkan dalam pasal 2 menjelaskan bahwa hak moral sebagaimana
yang dimaksud pada ayat 1 tidak dapat dialihkan selama pencipta masih
hidup, tetapi pelaksanaan tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab
lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta
meninggal dunia.57
Mengenai konsep hak moral, pengaturannya dalam pasal 24 UU Hak
Cipta menyebutkan bahwa :
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1) Pencipta atau ahli warisnya berhak untuk menuntut kepada pemegang
hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya.
2) Mencakup :
a. Tidak diperbolehkan melakukan perubahan suatu ciptaan kecuali
dengan persetujuan pencipta atau ahli warisnya.
b. Dalam hal pencipta telah menyerahkan hak ciptanya kepada orang
lain, selama penciptanya masih hidup diperlukan persetujuannya
untuk mengadakan perubahan termaksud dan apabila pencipta
telah meninggal dunia, izin harus diperoleh dari ahli waris.
3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 berlaku juga terhadap
perubahan judul dan anak judul ciptaan, pencantuman dan perubahan
nama atau nama samaran pencipta.
4) Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada ciptaanya sesuai
dengan kepatutan dalam masyarakat.58
2) Hak Ekonomi
Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak
cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Hak ekonomi
diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014 Pasal 9, ayat :
1) Pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam
pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
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a) Penebitan ciptaan
b) Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya
c) Penerjemahan ciptaan
d) Pengadaplasian, pengaransemenan, pentransformasian ciptaan
e) Pendistribusian ciptaan atau salinannya
f) Pertunjukan ciptaan
g) Pengumuman ciptaan
h) Komunikasi ciptaan dan
i) Penyewaan ciptaan.
2) Hak moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak dapat
dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak
tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal
dunia.
3) Dalam hal

terjadi pengalihan pelaksanaan

hak dan moral

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima tidak dapat
melepaskan atau

menolak pelaksanaan haknya dengan syarat

pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara
tertulis.59
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3. Pelanggaran Hak Cipta
Pada dasarnya, pelanggaran hak cipta terjadi apabila materi hak cipta
tersebut digunakan tanpa izin dan harus ada kesamaan antara dua karya yang ada.
Sipenuntut harus membuktikan bahwa karyanya ditiru atau dilanggar atau
dijiplak, atau karya lain tersebut berasal dari karya ciptanya. Hak cipta juga
dilanggar bila seluruh atau bagian substansial dari ciptaan yang telah dilindungi
hak cipta telah dikopi. Tugas pengadilanlah yang menilai dan meneliti apakah
bagian yang di gunakan tersebut penting, memiliki unsur pembeda atau bagian
yang mudah dikenali. Substansi dimaksudkan sebagai bagian yang penting bukan
bagian dalam jumlah besar. Demikian pula, patut dipertimbangkan keseimbangan
hak atau kepentingan antara pemilik dan masyarakat/sosial.
Menurut pasal 15 UU Hak Cipta Indonesia tahun 1997, kegiatan-kegiatan
di bawah ini tidak termasuk dalam pelanggaran hak cipta, yaitu sebagai berikut.
1. Memakai karya orang lain untuk maksud pendidikan, riset, tesis iptek,
penulisan laporan, kritik atau ulasan.
2. Mengutip semua atau sebagian dari karya orang lain dengan maksud
advokasi didalam atau di luar sidang.
3. Mengutip semua atau sebagian dari karya seseorang untuk kuliah pengajaran
atau sains dan pameran atau pertunjukan bebas biaya.
Menurut pasal 74 undang-undang hak cipta indonesia, pelanggaran bersifat
pidana adalah pelanggaran yang secara sengaja dilakukan untuk mereproduksi
atau mempublikasikan materi hak cipta. Pelanggaran ini dikualifikasi sebagai
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pelanggaran pidana untuk memperlihatkan, mendistribusikan atau menjual materi
hasil pelanggaran hak cipta. Di Amerika, pelanggaran atas hak cipta lebih banyak
di hadapi dengan tuntutan perdata dan ganti rugi. Di Indonesia sebaliknya, ada
keinginan untuk mengahadapi pelanggaran dengan mengupayakan sanksi
kriminal dibandingkan pemberian ganti rugi. Dengan semakin meningkatnya
kesadaran hukum dan perkembangan hukum atas kekayaan intelektual,
diharapkan penyelesaian secara ganti rugi makin meningkat, seimbang dengan
tuntutan pidana.
Penyidikan terhadap pelanggaran hak cipta selain dilaksanakan oleh
penyidik dari kepolisian, juga dapat dilaksanakan oleh penyidik pegawai negeri
sipil (PPNS). PPNS dibidang hak cipta tersebut hanya dapat melakukan
penyidikan setelah mendapatkan surat perintah tugas penyidikan dari kepala
kantor wilayah departemen kehakiman. Meskipun PPNS tersebut memiliki
kewenangan tertentu, dia tidak boleh melakukan penangkapan atau penahanan,
kecuali jika sipelanggar tertangkap tangan, maka penyidik tersebut boleh
menangkap tersangka tanpa surat perintah dan segera menyerahkannya kepada
penyidik dari kepolisian.60
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D. Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Praktik Penggandaan Buku Tanpa Izin
Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
Pelanggaran hak cipta adalah penggunaan karya yang dilindungi hak cipta
yang melanggar hak eksklusif pemegang hak cipta, seperti hukum untuk
memproduksi, mendistribusikan, menampilkan atau memamerkan, atau membuat
hasil karya turunan

tanpa seizin pemegang hak cipta. Penyelesaian perkara

pelanggaran dan sengketa lainnya mengenai hak cipta dapat dilakukan melalui
alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase atau pengadilan. Selain pelanggaran
hak cipta atau hak terkait dalam bentuk pembajakan, sepanjang para pihak yang
bersengketa diketahui keberadaannya atau berada diwilayah NKRI, diutamakan
harus menempuh penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan
tuntutan pidana.61
Perbuatan yang dianggap sebagai pelanggaran hak cipta ialah apabila
perbuatan tersebut melanggar hak eksklusif dari pencipta atau pemegang hak
cipta. Penjelasan yang lebih operatif tentang pelanggaran hak eksklusif itu
mencakup pelanggaran atas hak ekonomi dan hak moral. Pertama, seperti
pengeksploitasian (pengumuman, penggandaan, dan pengedaran) sebuah karya
cipta untuk kepentingan komersil, tanpa terlebih dahulu meminta izin atau
mendapat lisensi dari penciptanya. Kedua, peniadaan nama pencipta pada

61

Tim visi yustisia, Panduan Resmi Hak Cipta, (Jakarta: Visimedia, 2015) hlm 34

37

ciptaanya. Ketiga, penggantian atau perubahan nama pencipta pada ciptaanya
yang dilakukan tanpa persetujuan dari penciptanya.62
Pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait yang mengalami
kerugian hak ekonomi atas pelanggaran hak cipta berhak mengajukan gugatan
kepada pengadilan niaga dan memperoleh ganti rugi dapat berupa permintaan
untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh. Ganti rugi
tersebut harus dibayarkan paling lama 6(enam) bulan setelah putusan pengadilan
yang berkekuatan hukum tetap. Selain gugatan, pencipta, atau pemegang hak
cipta, atau pemilik hak terkait dapat memohon putusan provinsi atau putusan sela
kepada pengadilan niaga untuk :
a. Meminta penyitaan atas ciptaan yang telah dilakukan pengumuman atau
penggandaan, atau alat penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan
ciptaan hasil pelanggaran hak cipta.
b. Menghentikan kegiatan pengumuman, pendistribusian, komusikasi atau
penggandaan ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.63
Berdasarkan pasal 100 undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak
cipta, tata cara gugatan atas pelanggaran hak cipta sebagai berikut :
1) Gugatan diajukan kepada ketua pengadilan niaga,
2) Gugtan dicatat oleh panitera pengadilan niaga dalam register
perkara pengadilan pada tanggal gugatan tersebut didaftarkan,
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3) Panitera pengadilan niaga memberikan tanda terima yang telah
ditandatangani pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran,
4) Panitera pengadilan niaga penyampaikan permohonan gugatan
kepada ketua pengadilan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari
terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan,
5) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal
gugatan didaftarkan, pengadilan niaga menetapkan tanggal sidang,
6) Pemberitahuan dan pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita
dalam waktu paling lama 7 (hari) terhitung sejak gugatan
didaftarkan.
Putusan pengadilan niaga harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum. Putusan tersebut harus diucapkan paling lama 90 hari sejak gugatan
didaftarkan . jika jangka waktu sebagaimana tersebut tidak dapat dipenuhi , atas
persetujuan ketua mahkamah agung, jangka tersebut dapat diperpanjang selama
30 (tiga puluh) hari. Sementara itu, juru sita harus menyampaikan putusan
pengadilan niaga kepada para pihak paling lama 14 hari sejak putusan
dibacakan.64
Pelanggaran dapat terjadi pada salah satunya, namun yang pelanggaran
yang paling menonjol ialah pelanggaran yang disebutkan pertama yang dikenal
dengan sebutan pembajakan. Tindakan kejahatan pembajakan ini dilakukan
dengan menggandakan sebuah karya dalam jumlah tertentu, hasil penggandaan
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itu sama seperti karya aslinya dan diperjual belikan dengan harga yang lebih
murah dari harga aslinya.65 Sama hal nya dalam status penggandaan E-book
merujuk pada pasal 40 ayat (1) huruf a Undang-undang No.28 Tahun 2014
tentang hak cipta bahwa buku dan semua karya tulis lainnya adalah ciptaan yang
dilindungi, E-book sebagai karya tulis juga termasuk ciptaan yang dilindungi
yang perlindungan hak ciptanya sama dengan buku yang dicetak.
Pelanggaran hak cipta juga dapat terjadi apabila materi hak cipta tersebut
digunakan tanpa izin dan harus ada kesamaan antara dua karya yang ada.
Penuntut harus membuktikan bahwa karyanya ditiru atau dilanggar atau dijiplak,
atau karya lain tersebut berasal dari karya ciptaannya. Hak cipta juga dilanggar
bila seluruh atau bagian substansial dari ciptaan yang telah dilindungi oleh hak
cipta telah digandakan atau dikopi tanpa izin. Menurut pasal 74 UU Hak Cipta
Indonesia, pelanggaran bersifat pidana adalah pelanggaran yang secara sengaja
dilakukan untuk mereproduksi atau mempublikasikan hak cipta. Pelanggaran ini
dikualifikasi

sebagai

pelanggaran

pidana

untuk

memperlihatkan,

mendistribusikan atau menjual materi hasil pelanggaran atas hak cipta.66
1. Pembatasan Hak Cipta
Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014 pasal 43
bahwa perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta meliputi
:
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a. Pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan
lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli.
b. Pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan
segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah
kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan,
pernyataan pada ciptaan tersebut, atau ketika terhadap ciptaan tersebut
dilakukan

pengumuman,

pendistribusian,

komunikasi,

dan/atau

penggandaan.
c. Pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari
kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis
lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.
d. Pembuatan dan penyebarluasan konten hak cipta melalui media
teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial
dan/atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait, atau pencipta
tersebut

menyatakan

tidak

keberatan

atas

pembuatan

dan

penyebarluasan tersebut.
e. Penggandaan, pengumuman, dan/atau penyebarluasan, pendestribusian
potret presiden, wakil presiden, mantan presidan, mantan wakil
presiden, pahlawan nasional, pemimpin lembaga negara, pimpinan
kementrian atau lembaga pemerintah non kementrian dan/atau kepala
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daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.67
Pada pasal 44 ayat (1) tentang pembatasan hak cipta menyebutkan
bahwa penggunaan, pengambilan, penggandaan dan/atau produk hak terkait
secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai
pelanggar hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara
lengkap untuk keperluan:
a. Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan
kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta.
b. Keamanan serta penyelenggaraan pemerintah, legislatif, dan peradilan.
c. Ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu ta
pengetahuan; atau
d. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan
ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.68
Pada pasal 48 disebutkan bahwa penggandaan, penyiaran, atau
komunikasi atas ciptaan untuk tujuan informasi yang menyebutkan sumber
pencipta secara lengkap tidak dianggap pelanggaran hak cipta dengan
ketentuan ciptaan berupa:
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a. Arikel dalam berbagai bidang yang sudah dilakukan pengumuman baik
dalam media cetak maupun media elektronik kecuali yang salinannya
yang

disediakan

salinannya

disediakan

oleh

pencipta,

atau

berhubungan dengan penyiaran atau komunikasi atas suatu ciptaan.
b. Laporan peristiwa aktual atau kutipan singkat dari ciptaan yang dilihat
atau didengar dalam situasi tertentu.
c. Karya ilmiah, pidato, ceramah, atau ciptaan sejenis yang disampaikan
kepada publik.69
Pembatasan hak cipta dalam hal penggandaan berdasarkan pasal 46 undangundang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta menyebutkan :
1) Penggandaan untuk kepentingan pribadi atas ciptaan yang telah
dilakukan pengumuman hanya dapat dibuat sebanyak 1 (satu) salinan
dan dapat dilakukan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta.
2) Penggandaan untuk kepentingan pribadi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak mencakup:
a. Karya arsitektur dalam bentuk bangunan atau konstruksi lain
b. Seluruh atau sebagian atau substansial dari suatu buku atau
notasi musik
c. Seluruh atau sebagian atau substansial dari database dalam
bentuk digital
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d. Program komputer, sebagaimana dimaksud dalam pasal 45
ayat 1, dan
e. Penggandaan untuk kepentingan pribadi yang pelaksanaannya
bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari pencipta atau
pemegang hak cipta. 70
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BAB IV
HUKUM DAN SANKSI PENGGANDAAN BUKU TANPA IZIN
MENURUT UU NO.28 TAHUN 2014 DAN HUKUM ISLAM

A. Hukum Penggandaan Buku Tanpa Izin
1. Menurut UU No 28 Tahun 2014
Pemerintah Republik Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang
Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta yang merupakan instrumen atau
perangkat hukum untuk memberikan jaminan perlindungan karya cipta, salah
satunya adalah terhadap buku. Undang-undang hak cipta merupakan suatu wadah
dimana tertuang peraturan-peraturan yang dapat melindungi hak-hak pencipta.
Undang-undang hak cipta dari zaman ke zaman mengalami banyak perubahan.
Undang-undang hak cipta tidak pernah terlepas dari pasal-pasal yang menjelaskan
tentang hak eksklusif pencipta yaitu hak ekonomi dan hak moral, maraknya
pembajakan buku kini menjadi fenomena biasa yang sudah banyak dijumpai di
masyarakat.71
Secara ringkas faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana dibidang
hak cipta dapat disebabkan antara lain untuk mencari keuntungan finansial secara
cepat dengan mengabaikan kepentingan para pemegang hak cipta. Dampak dari
kegiatan tindak pidana tersebut telah sedemikian besarnya terhadap tatanan
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kehidupan bangsa dibidang ekonomi dan hukum.72 Pembajakan adalah
penggandaan ciptaan dan/atau produk terkait secara tidak sah dan pendistribusian
barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan
ekonomi.73
Ismail saleh mengatakan bahwa ringannya hukuman yang dijatuhkan dalam
kasus-kasus pembajakan merupakan salah satu penyebab tingginya kasus
pembajakan salah satunya yaitu penggandaan buku. Dengan kata lain faktor
penyebab terjadinya tindak pidana hak cipta adalah karena peluangnya lebih
banyak dan memberikan keuntungan yang tidak kecil, dan karena masih
lemahnya sistem pengawasan dan pemantauan tindak pidana hak cipta. Upaya
pencegahan dan penindakan terhadap pelaku pembajakan belum mampu
menangkal sipembajak untuk menjadi jera.74
Pelanggaran hak cipta yang mengakibatkan penciptanya menderita kerugian
materil, di antara faktor penyebab yang satu dengan faktor penyebab yang lain
masalahnya cukup komplek dan satu dengan yang lainnya saling berkorelasi, baik
yang terdapat di dalam diri individu sipelaku itu sendiri maupun yang bersumber
dari luar individu sipelaku. Menurut seorang pakar Sosilog Chambliss
menyatakan seseorang melakukan pelanggaran pada dasarnya disebabkan oleh 2
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(dua) bentuk penyimpangan prilaku, yang satu dengan yang lainnya saling terkait
dan pengaruh mempengaruhi, yaitu :
1. Perilaku yang ekspretif yaitu dilakukan karena merupakan suatu
kenikmatan tersendiri bagi pelakunya dan bukan dijalankan untuk
mencapai tujuan-tujuan lain,
2. Prilaku instrumental yaitu bertujuan untuk mencapai maksud-maksud
tertentu diluar perbuatan itu sendiri.75
Dari pendapat Chambliss di atas terlihat secara jelas bahwa seseorang
melakukan pelanggaran pada hakekatnya tidaklah terlepas dari prilaku
menyimpang tersebut baik prilaku yang ekspresif maupun prilaku yang
instrumental. Prilaku yang menyimpang tersebut dilakukan oleh seseorang
disebabkan beberapa faktor, antara faktor yang satu dengan faktor yang lain
saling mempengaruhi. Menurut Kinberg menyebutkan hubungan antar faktor
tersebut, yaitu :
1. Faktor Dinamik faktor ini adalah secara aktip mendorong seseorang
melakukan perbuatan tertentu yaitu hasrat/keinginan, dorongan untuk
memperoleh sesuatu. Dalam faktor ini ada harapan/tujuan yang ingin
dicapai oleh pelaku.
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2. Faktor Statik faktor statik yaitu suatu faktor yang secara pasip dapat
mempermudah seseorang untuk melakukan perbuatan tertentu. Hal ini
disebabkan karena kurangnya daya tahan seseorang untuk melawan
dorongan keinginan niatnya.76
Faktor dinamik (dari luar), seseorang melakukan prilaku menyimpang
(pelanggaran) karena adanya hasrat/keinginan, dorongan untuk memperoleh
sesuatu (adanya pengharapan). Sedangkan faktor statik (dari dalam) karena
lemahnya daya tahan seseorang untuk melawan hasrat/keinginan. Pelanggaran
terhadap hak cipta terjadi disebabkan antara lain karena :
1. Aspek Budaya
Terjadi pelanggaran terhadap hak cipta seseorang, karena perbuatan itu
di anggap sesuatu yang wajar dan biasa-biasa saja dan dilakukan secara
berulang-ulang dan tanpa disadari atau tidak perbuatan itu salah dan
merugikan pihak lain.
2. Aspek Ekonomi
Terjadi pelanggaran terhadap hak cipta, karena tergiur untuk
mandapatkan keuntungan yang cukup besar dan menjanjikan, tanpa mau
membayar royalti dan pajak bagi negara.
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3. Aspek Sosiologis
Terjadi pelanggaran terhadap hak cipta karena rendahnya tingkat
pemahaman masyarakat atas hak cipta , sehingga pelanggaran terhadap
hak cipta dianggap hal biasa saja.
4.

Aspek Yuridis
Pelanggaran terhadap hak cipta yang dilakukan oleh warga masyarakat
disebabkan lemahnya penerapan sanksi yang diancamkan terhadap para
pelanggar hak cipta.77
Selain hal-hal diatas, terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhi
warga masyarakat untuk melanggar Hak Kekayaan Intelektual antara lain
adalah:
1) Pelanggaran

Hak

Kekayaan

Intelektual

dilakukan

untuk

mengambil jalan pintas guna mendapatkan keuntungan yang
sebesar-besarnya dari pelanggaran tersebut;
2) Para pelanggar menganggap bahwa sanksi hukum yang dijatuhkan
oleh pengadilan selama ini terlalu ringan bahkan tidak ada
tindakan preventif maupun represif yang dilakukan oleh para
penegak hukum
3) Ada sebagian warga masyarakat sebagai pencipta yang bangga
apabila hasil karyanya ditiru oleh orang lain, namun hal ini sudah
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mulai hilang berkat adanya peningkatan kesadaran hukum
terhadap Hak Kekayaan Intelektual.
4) Dengan melakukan pelanggaran, pajak atas produk hasil
pelanggaran tersebut tidak perlu dibayar kepada pemerintah; dan
5) Masyarakat tidak memperhatikan apakah barang yang dibeli
tersebut asli atau palsu, yang penting bagi mereka harganya murah
dan tertjangkau dengan kemampuan ekonomi.78
2. Menurut Hukum Islam
Membicarakan tentang haqq dalam islam tidak selalu bernilai harta,
sedangkan hak cipta bernilai harta dan dibicarakan dalam hukum dagang. Ulama
mendefinisikan haqq berbeda-beda, ada yang melihatnya dari sudut pandang
kemaslahatanlah yang menjadi pertimbangan sekelompok ulama, menurut
pendapat sekelompok ulama orang tidak akan melindungi sesuatu kecuali
padanya maslahat.
Demikian juga ada yang melihat dari sudut pandang kehususan
(ikhtishash), yakni hubungan antara subyek dan obyek hak, dimana subyek
memiliki kekhususan terhadap haknya. Ahmad al-Zarqa menjelaskan bahwa
hubungan antara subyek dengan obyek dapat menimbulkan haqq sehigga antara
keduanya terjalin kekhususan. Untuk membedakan antara yang mendapatkan
haqq dan yang bukan. Oleh karena itu tidak termasuk pengertian hubungan yang
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ikhtishash dalam pandangan al-Zarqa, apabila hubungan yang terjalin termasuk
kedalam hal yang diperbolehkan secar luas (ibahat al-ammat) seperti kebolehan
bagi siapa saja untuk berburu, mencari kayu di hutan, berpindah-pindah tempat
dalam wilayah-wilayah disuatu negara haqq seperti itu hanyalah sebagai izin
(kebolehan). Oleh kerena itu haqq dalam arti kekhususan (ikhtishah) lebih kuat
bila dibandingkan dengan haqq dalam arti kebolehan secara luas (al-ibahat alammat).79 Landasan perlindungan hak cipta dalam islam terdiri dari:
1. Urf (kebiasaan yang berlaku umum dalam masyarakat) karena hak cipta
telah menjadi bagian dari kehidupan umat manusia, sementara tidak ada
nash sharih yang membahasnya dan mereka tidak keberatan dengan hal ini,
sehingga urf dijadikan sandaran hukum.
2. Al-Maslahah Al-Mursalah (Suatu kemaslahatan yang tidak ada nashnya
baik dalam Al-Qur’an atau Al-Hadits), dimana adanya kemaslahatan
manakala hak ini dilindungi karena ini adalah salah satu bentuk
penghargaan kepada pembuat karya cipta dan bentuk tindakan preventif
terjadinya kedzaliman pada pemilik karya cipta. Sementara kemaslahatan
yang diambil adalah adanya hak untuk menikmati sebuah hasil karya bagi
pemiliknya baik baik dari sisi moral maupun keuntungan materi.
3. Daar Al-Mafasid Wa Jalbul Mashalih, adalah tindakan preventif agar tidak
terjadi mafsadah, karena dengan adanya perlindungan, pihak pembuat
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karya cipta untuk terus menggali berbagai penemuan baru yang
bermanfaat. Jika hak ini tidak dilindungi tentu mengakibatkan berbagai
kerusakan di masyarakat, seperti keengganan para pembuat karya cipta
untuk berkarya, bahkan yang lebih menghawatirkan adalah tidak
berkembangnya ilmu pengetahuan dan tekhnologi karena tidak ada lagi
orang yang menciptakan berbagai penemuan dan hasil-hasil penelitian.
4. Qiyas, mengqiyaskan antara pembuat karya cipta dengan seorang yang
bekerja dimana ia berhak memperoleh hasil kerjanya. Juga pengqiyasan
seorang yang mengambil upah seekor kambing dari pengobatan (ruqyah)
dengan membaca AlQur’an dan membacanya.
5. Sadd Adz-Zara’i, artinya ketika pemilik hak cipta diberikan hak untuk
mengeksploitasi ciptaannya, maka dia akan memperoleh manfaatnya,
namun jika tidak dilindungi maka akan timbul berbagai kerusakan, seperti
keengganan untuk berkarya dst.
6. Pendapat

yang diambil oleh sebagian ulama yang mengatakan

diperbolehkannya mengambil upah dari mengajarkan ilmu agama, bahkan
diperbolehkannya mengambil upah bagi seorang muadzin.80
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B. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Penggandaan Buku Tanpa Izin
1. Menurut UU No.28 Tahun 2014
Perlindungan hukum sangat dibutuhkan bagi penulis sebagai bentuk
penghargaan terhadap intelektualnya. Perlindungan karya cipta buku dapat dilihat
dari sisi moral, hukum, dan kemanfaatan bagi penulis dan penerbit buku. Secara
moral perlindungan karya cipta buku dilakukan untuk memenuhi kewajiban
moral kepada penulis atau penerbit buku dan untuk mencegah pembajakan.
Secara hukum, perlindungan karya cipta buku dilakukan untuk memenuhi hak
moral dan hak ekonomi penulis atau penerbit buku. Sedangkan secara
kemanfaatan, perlindungan karya cipta buku dilakukan untuk kesejahteraan
ekonomi penulis atau penerbit buku dan untuk kesejahteraan serta keuntungan
ekonomi nasional. Dilihat dari segi ekonominya, tindakan pembajakan buku
berdampak merugikan banyak para pihak, antara lain yaitu penulis, penerbit dan
negara. Maraknya pembajakan, membuat penulis semakin terjepit. Di satu sisi,
mereka dituntut untuk terus berkarya meskipun bayaran yang diterimanya tidak
seberapa dan disisi lain, pembajakan buku dapat mematikan penghasilan
penulis.81
Salah satu cara penggandaan terhadap buku yang banyak dijumpai di
sekitar kita adalah dengan cara melakukan fotokopi buku, hal tersebut merupakan
upaya untuk memperbanyak suatu karya cipta tanpa izin dari pengarang, serta
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menerima keuntungan ekonomi atas jasa fotokopi yang diberikan. Jenis
penggandaan ini seringkali dilakukan karena selain sangat mudah dilakukan, juga
pada segi harga sangat menguntungkan bagi para pengedar buku bajakan, yang
memperoleh hasil dari penjualan buku bajakan.82
Setiap orang yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap perindungan
hak cipta dikenakan sanksi. Adapun ketentuan pidana dan sanksi terhadap tindak
penggandaan buku tanpa izin berdasarkan pasal 112 UU No. 28 Tahun 2014,
sebagai berikut :
1. Bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dan /atau pasal 52 untuk
penggunaan secara komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama
2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.300.000.000,00
(tiga ratus juta rupiah).
2. Pada pasal 113 ayat (3) bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak
dan/atau tanpa izin pencipta

atau pemegang hak cipta melakukan

pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9
ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan
secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)
tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah). Tanpa izin pencipta atu pemegang hak cipta untuk penggunaan
secara komersial, dalam hal:
82
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a. Penerbitan ciptaan
b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya
c. Pendistribusian ciptaan atau salinannya, dan
d. Pengumuman ciptaan.83
3. Dan pada ayat (4) disebutkan bahwa, setiap orang yang memenuhi unsur
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk
pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)
tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat
miliar rupiah).84
Pada pasal 117 ketentuan pidana UU No. 28 Tahun 2014 sebagai berikut :
1. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran
hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) huruf c
untuk penggunaan secara komersial

dipidana dengan pidana penjara

paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran
hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) huruf a,
huruf b, dan atau/ huruf d untuk penggunaan secara komersial dipidana
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dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda
paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
3. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
yang dilakukan dalam bentuk pembajakan dipidana dengan pidana
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling
banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).85
2. Menurut Hukum Islam
Hukum islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian
agama islam. Sebagai sistem hukum ia mempunyai beberapa istilah kunci yang
perlu dijelaskan lebih dahulu, sebab, kadangkala membingungkan kalau tidak
diketahui persis maknanya. Jika berbicara tentang hukum, secara sederhana
segera terlintas dalam pikiran adalah peraturan-peraturan atau seperangkat norma
yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan
atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.86
Hak cipta tampaknya belum dikenal dalam khazanah pemikiran hukum
islam klasik, dimana terbukti bahwa dalam sistematika pembahasan fikih tidak
ditemukan secara eksplisit persoalan hak cipta. Hal ini dimungkinkan karena apa
yang dikenal dewasa ini sebagai hak justru ulama terdahulu memandangnya
sebagai kewajiban, dengan demikian kewajiban menyebarluaskan ilmu dalam
pandangan ulama terdahulu adalah tanpa pamrih materi. Ulama dan ilmuan
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sekarang dalam menghasilkan karya tulisnya tidak memiliki dua kepentingan,
yaitu disamping mengharapkan ridla dan pahala dari Allah swt, juga
mengharapkan keuntungan ekonomi dari karya tulisnya.87
Bernard arief sidharta (2000:116) mengemukakan bahwa hukum adalah
gejala dalam kenyataan dalam kemasyarakatan yang majemuk, yang mempunyai
banyak aspek, dimensi dan fasep. Hukum berakar dan terbentuk dalam proses
interaksi berbaagai aspek kemasyarakatan (politik, ekonomi, sosial, budaya,
teknologi, keagamaan, dsb). Dalam hal ini kaitannya dengan hukum kekayaan
intelektual bidang hak cipta, maka dasar hukum menurut sistem hukum islam
bahwa Allah swt itu kholik (pencipta) sebagaimana firman Allah swt sebagai
berikut:
ۡ ِ ٕك ثُ َّى يُ ِع ۡيد ُِٗ َُْٔ َٕ اَ ْۡ ٌَُٕ َعهَ ۡي ِّؕ َٔنَُّ ۡان ًَََ ُم ۡاَلَ ۡع ىهٗ فِٗ انسًَّى ى
ُِ ضۚ َْٔ َُٕ ۡان َع ِِ ۡي
َ َْٔ َُٕ انَّ ِذ ٖۡ يَ ۡـب َدؤُا ۡانخ َۡـه
ِ ث َٔاَلَ ۡر
ۡان َح ِك ۡي ُى
Artinya : “Dan ialah yang menciptakan manusia dari permulaan kemudian
mengembalikan (mengilangkan) nya kembali dan menghidupkan kembali itu
adalah lebih mudah baginya. Dan bagiNya lah sifat yang maha tinggi dilangit
dan dibumi dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana.” (Q.S ArRum:27)
Dan juga dijelaskan pada surat Al-Alaq ayat 1-5 menegaskan :
ۡ ِاِ ۡل َز ۡا ب
ؕ ۡاَل َۡسَاٌَ َيا نَىۡ يَ ۡعهَى
َ ُّكۚ اِ ۡل َز ۡا َٔ َرب
َ َكۚ َخه
َ َاس ِى َربِّكَ انَّ ِذ ٖۡ َخه
ِ ۡ ك ۡاَلَ ۡك َز ُۙ ُو انَّ ِذ ٖۡ َعهَّ َى بِ ۡانمَهَ ُۙ ِى َعهَّ َى
ِۡ ك
ٍ َاَل َۡسَاٌَ ِي ٍۡ َعه
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Artinya : ”Bacalah dengan (menyebut) nama tuhanmu yang menciptakan. Dia
telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan tuhan mulah yang
paling pemurah yang mengajar (manusia) dengan perantara kalam. Dia
mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya”. (Q.S Al-Alaq:1-5)
Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa
manusia diciptakan oleh Allah tuhan yang maha esa, bahwa pada asal mulanya
manusia dilahirkan sebagai makhluk yang lemah dan tidak tahu apa-apa tidak
mempunyai kekuatan dan tidak mempunyai kekayaan apapun yang lahir dari
kandungan ibunya. Manusia telah menerima panca indra supaya kita sebagai
manusia mensyukuri mata, telinga, tangan dan fikiran kita lalu memanfaatkannya
dengan cara berkarya. 88
Ulama pencipta dewasa ini, melalui karya tulisnya bertujuan, disamping
untuk menyebarluaskan ilmu juga untuk mendapatkan keuntungan (profit)
ekonomi dengan adanya royalti dari hasil perbanyakan dan penjualan karyanya
dan lain sebagainya. Seiring dengan penemuan teknologi seperti mesin cetak dan
mesin fotocopi yang dapat memperbanyak sebuah karya dalam waktu singkat.
Dalam hubungan ini hak cipta diakui sebagai piranti pelindung dari publikasi dari
pihak yang tidak berhak, dan dipandang sebagai benda berharga dan hak milik
pencipta yang dilindungi oleh undang-undang.89
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Al-Qur'an secara langsung melarang kita untuk memakan atau mengambil
hak orang lain secara bathil atau tidak sah, sebagaimana termaktub dalam surat
Al-Baqarah ayat 188:
ْ
ْ
اَل ْث ِى َٔاَ َْتُ ْى
ِ ْ ِاس ب
ِ ََُّٔ ََل تَأ ُكهُ ْْٕٓا اَ ْي َٕانَ ُك ْى بَ ْيَُ ُك ْى بِ ْانبَا ِط ِم َٔتُ ْدنُْٕ ا بَِٓآْ اِنَٗ ْان ُح َّك ِاو نِتَأ ُكهُْٕ ا فَ ِز ْيمًا ِّي ٍْ اَ ْي َٕا ِل ان
ٌَ ًُْٕ َتَ ْعه
Artinya : "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang
lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa
(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian
daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu
Mengetahui". (QS. Al-Baqarah: 188)
Korelasi ayat diatas dengan perlindungan hak cipta adalah seseorang
tidak diperkenankan mengambil keuntungan dari karya atau hak cipta orang lain.
Imam At-Thabari memberi tafsiran ayat ini bahwa maksud dari ungkapan
memakan harta dengan cara yang bathil yaitu dengan cara yang tidak dibenarkan
oleh syariat, seperti mencuri, merampok, berjudi, mengambil riba dan lain
sebagainya. Dalam ruang lingkup hak cipta, jika seseorang melanggar hak cipta
orang lain tanpa adanya izin, maka ia berarti mengambil hak milik orang lain
tanpa adanya keridhaan pemiliknya dan hal ini hukumnya haram, karena hak
milik harta seorang muslim itu terjaga atau dilindungi oleh syara'.90
Sanksi hukum terhadap pelaku penggandaan buku tanpa izin, majelis ulama
indonesia telah mengeluarkan dua fatwa berhubungan dengan HaKI, yaitu fatwa

90

Abd.Rochim Al-Audah, Hak Cipta Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam
Prespektif Hukum Islam dan Perundang-undangan, hlm 559

59

nomor 1 Tahun 2003 tentang hak cipta dan fatwa nomor 1 tahun 2005 tentang
perlindungan hak kekayaan intelektual. Pendapat ulama yang dijadikan
pertimbangan dalam konsideran fatwa MUI mengenai hak cipta adalah pendapat
jumhur ulama dari kalangan maliki, syafii, dan hanbali, pendapat wahab alZihaili, dan pendapat Muhammad Syatha al-Dimyathi, yaitu :.
“Berdasarkan hal bahwa pemegang hak pengarang adalah hak yang
dilindungi oleh syara’ atas dasar kaidah istishlah tersebut, mencetak ulang atau
mengcopy buku (tanpa izin yang sah) dipandang sebagai pelanggaran atau
kejahatan terhadap hak pengarang; dalam arti bahwa perbuatan tersebut
merupakan maksiat yang menimbulkan dosa dalam pandangan syara dan
merupakan

pencurian yang mengharuskan adanya ganti rugi terhadap

pengarang atas naskah yang dicetak (dengan pelanggaran dan zalim), serta
kerugian moril yang menimpanya”.91
Tindak kejahatan pembajakan dilakukan dengan menggandakan sebuah
karya dalam jumlah tertentu sehubungan dengan tindakan kejahatan tersebut
bahwa pelanggaran tersebut termasuk tindak kejahatan apa dalam pandangan
islam dan bagaimana sanksi hukum terhadap pelakunya. Kejahatan (jarimat)
dalam hukum islam dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan aspek yang di
tonjolkan. Salah satunya yaitu jarimat ta’zir, jarimat ta’zir adalah jarimat yang
tidak terdapat dan tidak ditentukan sanksinya oleh al-qur’an maupun al-hadist
ulama juga memasukkan segala tindakan kejahatan yang tidak memenuhi
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persyaratan untuk di jatuhi hukum had atau qishas/diyat, kepada ta’zir. Bentuk
sanksi hukum yang di berikan kepada pelaku diserahkan kepada kebijaksaan
pemerintah atau hakim.92
Dalam hal ini tindak kejahatan pencurianlah yang mendekati pelanggaran
hak cipta. Pencurian itu ialah pengambilan harta berharga milik orang lain dari
tempat penyimpanan dengan cara sembunyi-sembunyi dan adanya syarat-syarat
untuk memenuhi tindakan tersebut sebagai tindakan kejahatan pencurian, yang
dikenakan sanksi had. Secara tegas Al-Quran menjelaskan bahwa tindakan
pencurian merupakan perbuatan yang dilarang dan pelakunya dikenakan
hukuman potong tangan.93
ّ َّللاِ ؕ َٔ ى
ّ َّارلَتُ فَ ۡالطَع ُٕۡۤۡا اَ ۡي ِديَُٓ ًَا َجَِ ْٓا ًۢ ًء بِ ًَا َك َسبَا ََـ َك ًاَل ِّيٍَ ى
ُ َّار
َِ ۡي ٌِ َح ِك ۡي ٌى
ِ َّللاُ ع
ِ ق َٔانس
ِ َٔانس
Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah
tangannya keduanya sebagai pembalasan dari apa yang mereka kerjakan dan
sebagian siksaan Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang. (QS. Al-Maidah:38 )94
Tindak pencurian yang diancam dengan sanksi had (potong tangan) ialah
apabila terpenuhinya beberapa unsur. Unsur-unsur itu seperti tindakan
mengambil secara sembunyi-sembunyi, unsur benda yang diambil berupa harta,
unsur benda yang diambil adalah hak orang lain, dan unsur kesengajaan berbuat
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kejahatan. Dalam menjalankan aksinya, pembajakan atau penggandaan sudah
pasti melakukannya dengan cara sembunyi-sembunyi. Karena keinginannya
mengeksploitasi hak orang lain dengan cara yang tidak sah, mengharuskannya
untuk melakukan dengan sembunyi-sembunyi. Dengan kata lain, tidak mungkin
ia melaporkan kepada orang yang berhak bahwa hak-hak ekonomi maupun hak
moralnya dimanfaatkan oleh pembajak. Jadi, unsur mengambil dengan sembunyi
terpenuhi pada tindak pembajakan hak cipta.
Unsur kedua dari tindak pencurian adalah sosok pencuri itu sendiri. Oleh
ulama disyaratkan sebagai orang yang mukallaf, cukup umur (baligh), berakal,
mengetahui hukum, kemauan sendiri, dan yang dicuri itu adalah harta orang lain.
Terhadap pelanngaran hak cipta biasanya dilakukan oleh orang mukallaf yang
dewasa, berakal, mengetahui hukum, dengan kemauan sendiri, serta yang dibajak
itu adalah hak orang lain. Dengan demikian syarat pada unsur kedua ini juga
terpenuhi. Unsur ketiga mengenai harta yang dicuri, ulama mensyaratkan bahwa
harta yang dicuri adalah harta yang halal dipergunakan, bukan barang-barang
yang diharamkan. Demikian pula harta yang dicuri menurut fuqaha’ adalah harta
bergerak (manqul). Adapun hak cipta sebagaimana yang telah dibahas di muka,
merupakan hak milik pencipta maupun orang yang berhak, halal dan sangat
tinggi nilainya dalam pandangan syara’.95
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Sanksi potong tangan (had) rasulullah saw, memperingatkan agar selektif
dan ekstra hati-hati sebelum menjatuhkan putusan. Beliau menyinggung
bagaimana seharusnya upaya dari seorang hakim agar bertindak hati-hati demi
menghindari kesalahan dalam penerapan hukum had.
Dari aisyah berkata : “Rasulullah saw bersabda: hindarilah hukuman hukuman dari kaum muslimin sedapat mungkin, apabila kamu mendapatkan
jalan keluar bagi orang-orang muslin (agar terindar dari had maka berikanlah
jalannya, karena sesungguhnya imam (hakim) salah dalam rangka memberi
maaf itu lebih baik dari pada salah dalam rangka memberi hukuman”.
Dari hadist diatas lahirlah kaidah fikih:”penerapan hudud dihindari bila
terdapat keraguan (syubhat)”. Syubhat adalah sesuatu yang menyerupai
ketentuan yang sudah ditetapkan hukum namun bukan ketentuan itu sendiri; atau
ia sebagai kebolehan (ibahat) tanpa hukum atau tanpa hakikat hukumnya. Dalam
pelanggaran hak cipta terdapat keraguan (syubhat) untuk dapat diterapkan sanksi
had.96
Seperti terlihat dari adanya perbedaan pandangan dikalangan ulama
diantaranya penjelasan al-hirz terdahulu yang menunjukan bahwa benda yang
dicuri itu adalah benda konkrit, bukan benda absrak seperti hak cipta. Sejalan
dengan itu pula keadaan benda abstrak ini sangat rentan terhadap pembajakan
yakni sulit memproteksinya karena setiap orang yang membeli sebuah karya
tertentu seperti buku, dapat dengan mudah menggandakan atau memfotocopi
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tanpa izin, baik untuk keperluan terbatas maupun komersial. Alat-alat pengganda
seperti mesin fotocopi, scanner, yang banyak dijalan-jalan, dan percetakan, dapat
menjadi sarana bagi pelanggaran hak cipta atas karya tertulis semisal buku,
majalah, buklet dan sebagainya. Jadi, hak cipta karya-karya tersebut tidak cukup
kuat dapat diproteksi oleh pihak yang berhak, atau dengan bahasa lain bahwa
karya tersebut tidak cukup meyakinkan berada dalam hirz; khususnyaa bagi hak
cipta yang ada diindonesia dewasa ini. Menurut hemat penulis bahwa indikator
benda berharga dapat terjaga dengan baik adalah bahwa benda berharga itu tidak
leluasa dan mudah diambil orang karna tersembunyi dari pandangan orang
banyak, maupun dijaga ketat. Ketika sesuatu itu sulit dijaga dari kemungkinan
dimanfaatkan oleh orang lain dengan cara tidak sah, berarti benda tersebut tidak
dalam hirz, seperti pada hak cipta. Oleh karena itu pelanggaran hak cipta tidak
dapat diterapkan sanksi had, namun dapat diterapkan sanksi ta’zir.97
Berdasarkan pembahasan tersebut maka diketahui bahwa tindak kejahatan
pembajakan hak cipta sama dengan pencurian, namun tidak dapat memenuhi
persyaratan pencurian yang dikenakan sanksi had (potong tangan) karena adanya
keraguan (syubhat) pada penerapannya. Maka menurut islam pelaku dapat
dikenakan sanksi ta’zir, bentuk sanksi hukuman tersebut diserahkan kepada
pemerintah atau hakim. Ulama mendefinisikan sanksi ta’zir sebagai sanksi atas
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perbuatan maksiat yang tidak ditentukan bentuk hukumannya, bukan had, qishas,
atau kafarat.
Sanksi ta’zir dalam syariat islam banyak dan beragam. Menurut Ahmad
Tufiq Al-Ahwal bahwa berdasarkan nash dan kitab-kitab fikih tidak keluar dari
hukuman sebagai berikut. Hukuman mati (al qatl), dera (al jild), penjara (al
habs), ganti rugi (al gharamat al maliyyat), isolasi (al hajr), dicopot dari
jabatannya (al azl), didamprat (taubikh). Kejahatan terhadap hak cipta diancam
hukuman penjara dan atau ganti rugi (denda), oleh karena itu dikemukakan
bagaimana sanksi ta’zir dalam bentuk pidana penjara dan atau ganti rugi tersebut
dalam prespektif hukum islam. Sanksi pidana penjara dan ganti rugi atas
pelanggaran hak cipta dalam UHC dengan salah satu alternatif sanksi ta’zir
dalam hukum islam kedua sanksi ini sepenuhnya diserahkan kepada hakim yang
memutuskan

perkara

dipengadilan

atas

dasar

berbagai

pertimbangan

kemaslahatan masyarakat.98
C. Analisis Penulis Terhadap Pelaku Penggandaan Buku Tanpa Izin
Berdasarkan UU No.28 Tahun 2014 Dan Hukum Islam
Penggandaan ciptaan buku diperbolehkan dengan memperhatikan martabat
dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku saat ini. Hukum penggandaan buku tanpa izin menurut Undang-Undang
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Subhan MA Rachman, Hak Cipta Dalam Prespektif Hukum Islam,(Jambi:Sulthan Thaha
Press IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2007), hlm 215-216
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Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta bahwa penggandaan ciptaan dan/atau
produk tidak diperbolehkan untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Sedangkan
dalam hukum islam bahwa tindak kejahatan pembajakan hak cipta sama dengan
pencurian, namun tidak dapat memenuhi persyaratan pencurian yang dikenakan
sanksi

had

(potong tangan) karena adanya keraguan

(syubhat)

pada

penerapannya. Maka menurut islam pelaku dapat dikenakan sanksi ta’zir, bentuk
sanksi hukuman tersebut diserahkan kepada pemerintah atau hakim.
Dengan demikian kasus penggandaan buku tanpa izin yang kerap terjadi
dilingkungan penulis saat ini khususnya di Kota Jambi sebagian dapat dikatakan
tidak

melanggar

peraturan

perundang-undangan

karna

tidak

bertujuan

penyebarluasan untuk kepentingan ekonomi semata, namun dipergunakan untuk
pendidikan dengan penggandaan sewajarnya. Sesuai pada pasal 44 ayat (1)
tentang pembatasan hak cipta menyebutkan bahwa penggunaan, pengambilan,
penggandaan dan/atau produk hak terkait secara seluruh atau sebagian yang
substansial tidak dianggap sebagai pelanggar hak cipta jika sumbernya disebutkan
atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan pendidikan, penelitian,
penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau
pemegang hak cipta.
Tetapi jika ditinjau kembali dengan kasus tersebut bahwa hal-hal
penggandaan buku walaupun untuk kepentingan pendidikan dengan alasan
dengan harga yang relatif lebih murah tetap saja tidak dibenarkan karena akan
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menurunkan motivasi para pengarang untuk menghasilkan buku-buku yang
berkualitas. Dengan demikian sebagai apresiasi terhadap karya para pengarang
buku sebaiknya kita menggunakan buku hasil karya penulis.

BAB V
KESIMPULAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan

penjelasan-penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Hukum penggandaan buku tanpa izin menurut Undang-Undang Nomor 28
tahun 2014 tentang hak cipta bahwa penggandaan ciptaan dan/atau produk
tidak diperbolehkan untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Sedangkan
dalam pandangan hukum islam, menurut pendapat sekelompok ulama
orang tidak akan melindungi sesuatu kecuali padanya maslahat. Landasan
perlindungan hak cipta dalam islam terdiri dari :
a. Urf (kebiasaan yang berlaku umum dalam masyarakat) karena hak
cipta telah menjadi bagian dari kehidupan umat manusia.
b. Al-Maslahah Al-Mursalah (Suatu kemaslahatan yang tidak ada
nashnya baik dalam Al-Qur’an atau Al-Hadits), dimana adanya
kemaslahatan manakala hak ini dilindungi karena ini adalah salah satu
bentuk penghargaan kepada pembuat karya cipta dan bentuk tindakan
preventif terjadinya kedzaliman pada pemilik karya cipta
c. Daar Al-Mafasid Wa Jalbul Mashalih, adalah tindakan preventif agar
tidak terjadi mafsadah, karena dengan adanya perlindungan, pihak
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pembuat karya cipta untuk terus menggali berbagai penemuan baru
yang bermanfaat.
2. Ketentuan pidana dan sanksi terhadap tindak penggandaan buku tanpa
izin berdasarkan pasal 112 UU No. 28 Tahun 2014, Pada pasal 113 ayat
(3) dan (4) bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin
pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi
pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b,
dan huruf

e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial

dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah). Sedangkan sanksi terhadap tindakan penggandaan buku
tanpa izin dalam pandangan hukum islam, jika seseorang melanggar hak
cipta orang lain tanpa adanya izin, maka ia berarti mengambil hak milik
orang lain tanpa adanya keridhaan pemiliknya dan hal ini hukumnya
haram, karena hak milik harta seorang muslim itu terjaga atau dilindungi
oleh syara'. Bahwa tindak kejahatan pembajakan hak cipta sama dengan
pencurian, namun tidak dapat memenuhi persyaratan pencurian yang
dikenakan sanksi had (potong tangan) karena adanya keraguan (syubhat)
pada penerapannya. Maka menurut islam pelaku dapat dikenakan sanksi
ta’zir, bentuk sanksi hukuman tersebut diserahkan kepada pemerintah atau
hakim.
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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 kedalam UU Nomor 28 Tahun 2014
tentang hak cipta untuk menemukan sebuah hukum yang mampu melindungi
korban dari kerugian materil mau moral.
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