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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah sebuah wujud nyata dari 

kemampuan manusia yang dapat diwujudkan dalam suatu bentuk nyata 

berupa ciptaan atau hasil penemuan. Hasil ciptaan atau penemuan tersebut 

melekat pada diri pencipta yang bersumber dari intelektual dan dapat 

bermanfaat dan digunakan oleh masyarakat dalam meningkatkan kemajuan 

teknologi untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat.1 

Menurut Munir Fuady hak kekayaan intelektual merupakan hak suatu 

kebedaan yang diakui oleh hukum secara sah atas benda yang tidak berwujud 

yang berupa ide, gagasan, kreasi intelektual yang merupakan kekayaan yang 

dimiliki pencipta yang dituangkan dalam wujud seperti Hak Cipta, Paten, 

Merek dan lain-lainya. Hak cipta merupakan bagian dari Kekayaan 

intelektual yang memiliki objek perlindungan yang paling luas dikarenakan 

mencakup dari ilmu pengetahuan, sastra, seni, program komputer, 

sinematografi.2 

Perkembangan teknologi yang sangat pesat mendorong banyaknya 

penemuan maupun ciptaan baru sehingga perlu adanya sebuah upaya 

perlindungan guna untuk melindungi hasil karya, penemuan dan hasil ciptaan 

lainnya dari hasil plagiarism. Perlindungan tersebut bermula dari hasil 

kemampuan berpikir seseorang yang berupa ide dan ide tersebut dihasilkan 

oleh pencipta atau penemu yang harus dilindungi karena untuk memperoleh 

ide tersebut dibutuhkan kemampuan berpikir, percobaan, kegagalan dan 

waktu yang panjang untuk menghasilkan sebuah karya, hasil ciptaan ataupun 

penemuaan tersebut perlu di lindungi. 

Ciptaan atau penemuan tersebut merupakan hak milik berupa materil 

dan hak milik Immaterial yang melekat pada pencipta atau penemu yang 

                                                           
1 Abdulkadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, PT Citra Aditya 

Bakti, Bandung, 2001, hal 9 
2 Adrian Sutedi, Hak Kekayaan Intelektual, Citra Aditaya Bakti, Jakarta, 2009,  

hal 38 
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berasal dari akal pikir pencipta atau penemu yang disebut sebagai Hak 

Kekayaan Intelektual. Hak kekayaan intelektual memiliki nilai ekonomi 

dimana dapat dimanfaatkan oleh orang banyak dengan dialihkan melalui 

lisensi sehingga karya tersebut bisa dirasakan dalam cakupan yang luas 

ssecara nasional maupun internasional.3 

Pemilik dapat memanfaatkan secara pribadi maupun dialihkan 

manfaatnya ke pihak lain. Pemilik memiliki kebebasaan manfaat, 

memperoleh, mengembangkan, mengalihkan maupun memusnakan.  Lisensi 

sangat dibutuhkan agar hak ekonomi dan moral pencipta atau penemu tidak 

hilang.  

Hak Cipta adalah salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual. Hak 

cipta juga memberikan hak ekslusif pada pencipta dan pemegang lisensi 

untuk mengunakan sekaligus memperbanyak ciptaanya dalam bidang seni, 

sastra, program komputer, ilmu pengetahuan, buku, pidato, drama karya 

musik, sinematografi dan banyak lagi ciptaan lainnya yang sejenis. Film 

merupakan salah satu yang mencakup perlindungan atas karya sinematografi. 

Perlindungan pada hak cipta  setiap objeknya berbeda dan hak cipta dapat 

dialihkan kepada ahli waris setelah pewaris meninggal dunia dan dapat 

dialihkan pada pihak lain melalui perjanjian berupa lisensi. 

Hak cipta dapat beralih atau dialihkan melalui perjanjian Lisensi. 

Lisensi merupakan suatu perjanjiaan secara tertulis yang dibuat oleh 

pemegang hak cipta kepada penerima hak cipta yang berisi pemberian izin 

untuk memperoleh manfaat dari karya tersebut, dengan adanya perjanjian 

tersebut dapat mengantisipasi terjadinya pelanggaran Hak Cipta atau 

plagiarism. 

Hak cipta memberikan hak khusus pada pencipta untuk mengumumkan 

atau memperbanyak ciptaan guna untuk kepentingan komersial hak cipta juga 

memberikan peluang untuk pencipta mengalihkan haknya kepada pihak lain 

melalui lisensi. Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang 

Hak Cipta diatur bahwa  

                                                           
3 Ibid , hal 16 
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“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 

perundang-undangan”.4 

Karya sinematografi adalah ciptaan yang dilindungi yang berupa 

gambar bergerak yang terdiri dari film dokumenter, film iklan, film cerita 

yang memiliki skenario dalam film kartun. Perfilman pertama kali ditemukan 

oleh Negara Eropa Kota Paris yang berdurasi 48 detik dan pada tahun 1250-

1895 yang merupakan tahun dengan masa pra sejarah film dimulai, banyak 

ditemukan penemuan baru seperti alat yang dapat merekam gerak. Tahun 

1895 baru mengenal sinema dikarenakan pada tahun tersebut merupakan 

pertama kalinya dalam sejarah perfilman bahwa sebuah film dipertunjukan di 

depan umum Sortie del'usine Lumira de Lyon  

 Film pertama tersebut di buat oleh Lumiere bersaudara tersebut di akui 

oleh kalangan Internasional dan film tersebut pertama kali diputar di Grand 

Cafe di Boulevard des Capucines, Paris. Film adalah kegiatan sinematografi 

yang mengahasilkan suatu produk yaitu gambar berupa gerakan dan cahaya. 

Film sebagai karya sinematografi menghasilkan suatu kombinasi antara 

kemampuan dengan penguasaan terhadap olah seni dan teknologi serta tim 

managemen. 

Pada awalnya, film hanya berwarna hitam putih dengan adanya 

perkembangan teknologi sehingga menghasilkan warna dan efek-efek pada 

film, dengan adanya warna memberi kesan pada film yang lebih dramatis dan 

nyata dan dapat lebih di nikmati oleh penonton. Film pada dasarnya 

berkembang dari tahun ke tahun sehingga memberikan peluang menghasilkan 

omset yang besar sehingga memicu adanya keinginan untuk melakukan 

plagiarism. 

Awalnya perfilman di putar dilayar tancap (bioskop) atau di televisi 

namun dengan adanya perkembangan dunia industri film maka terlahirlah 

VCD dan DVD dengan kualitas yang gambar dan tata suara yang berkembang 

                                                           
4 Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, UU Hak Cipta, Pasal 1 butir 1 
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dari sebelumnya.5 Film memiliki peran yang besar bagi seseorang dalam 

menghasilkan pendapatan, bagi Amerika serikat Film merupakan ladang 

ekspor yang memberikan keuntungan yang melimpah.6 Genre pada perfilman 

berkembang sesuai dengan permintaan kini genre perfilman bervariasi seperti 

horror, romatis, action dokumenter dan hiburan olahraga 

Indonesia mengenal film untuk pertama kali saat penjajahan Belanda 

sekitar tahun 1900 tetapi film yang dikenalkan ke masyarakat Indonesia 

bukanlah karya Indonesia melainkan film cina. Pada tahun 1924 masyarakat 

Indonesia disuguhkan film China. Tahun 1926 film berjudul Loetoeng 

Kasaroeng pertama kali tayang di teater Elite and Majestic di Bandung tetapi 

film tersebut bisu yaitu tanpa dialog dan tanpa suara. Film memiliki tiga jenis 

yaitu film dokumenter, film Fiksi dan film eksperimental.7 Ketiga jenis film 

tersebut dengan mudah dijumpai di aplikasi youtube. 

Indonesia merupakan negara yang berkembang sehingga dalam 

perkembanganya dibutuhkan dukungan dari masyarakat dalam bidang 

ekonomi maupun teknologi, dalam perkembangan tersebut dibutuhkanlah 

sebuah dorongan atau perwujudan hasil karya ciptaan yang dapat mendorong 

pendapatan Indonesia. Karya tersebut dalam menompang masyarakat untuk 

berkembang dan dapat meningkatkan kinerja masyarakat. 

 Menciptakan suatu penemuan atau ciptaan baru diperlukan suatu 

modifikasi terhadap penemuan atau ciptaan sebelumnya sehingga dibutuhkan 

sebuah ide atau kreativitas seseorang dalam berfikir maka diperlukanlah 

kemampuan untuk berpikir yang diperoleh dari ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Meningkatkan pendidikan maupun pelatihan diluar negeri atau 

mendatangkan ahli yang berkompeten dapat meningkatkan kemampuan 

berpikir. 

Kemampuan seseorang berpikir perlu dilatih dan diasah melalui 

pembelajaran di sekolah dan pengalaman kerja yang didapatkan secara 

alamiah maupun otodidak. Tinggi cara berpikir masyakarat atau bangsa maka 

                                                           
5 Tyas Wening, Sejarah Film Dunia Berawal dari Video Berdurasi 46 Detik, diuduh senin, 30 

November 2019, https://bobo.grid.id/read/081676536/sejarah-film-dunia-berawal-dari-video-

berdurasi-46-detik-lo?page=all 
6 ibid 
7 Wayan Widharman,  TIga Jenis Film, http://csinema.com/3-jenis-film/ Diunduh 22 Maret 2020 
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semakin tinggi juga ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki bangsa 

tersebut sehingga dapat menghasilkan suatu penemuan baru atau ciptaan yang 

akan melahirkan Kekayaan Intelektual  

Indonesia termasuk sepuluh Negara Asia yang banyak mengunakan 

elektronik terutama pada handphone. Handphone banyak digunakan semua 

kalangan tanpa terkecuali, sebab digunakan untuk berkomunikasi dan banyak 

fitur dari handphone yang dapat diakses seperti aplikasi film terutama 

youtube.8 

Handphone sangat beperan aktif dalam kelangsungan kehidupan 

masyarakat tidak jarang-jarang kita melihat bahwa handphone digunakan 

dimana saja dan kapan saja oleh semua kalangan baik muda maupun tua, tidak 

dapat dipungkirin kecanggihan teknologi dapat membuat candu masyarakat 

sehingga tidak dapat melepaskan handphone. 

Internet merupakan alat komunikasi yang mampu memenuhi kebutuhan 

masyarakat sehingga masyarakat tidak dapat lepas dari internet. Meluasnya 

internet di segala sektor dapat membawa konsekuensi tersendiri, dengan 

adanya media internet memungkinkan munculnya sebuah masalah yang 

berkaitan dengan Hak Cipta.9 

Kemajuan pada teknologi yang memicu internet menjadi salah satu alat 

untuk komunikasi paling populer saat ini. Sebagain besar masyarakat dari 

semua kalangan mengunakan internet tidak mengherankan karena banyaknya 

apalikasi baru yang muncul dan mengemparkan dunia sehingga membuka 

peluang terjadinya pelanggaran hak cipta, semakin canggih suatu teknologi 

maka peluang pelanggaran hak cipta semakin besar salah satunya aplikasi 

Youtube. 

Youtube adalah salah satu aplikasi yang memberikan kebebasan pada 

penggunanya untuk menyebarkan berita/konten-konten yang bermanfaat. 

Youtube memberikan akses mengunggah, menonton maupun membagikan 

                                                           
8 Courses net https://www.course-net.com/indonesia-tingkat-pengguna-smartphone-terbesar-

ketiga-asia-pasifik/ diunduh pada  10 November 2019 
9 Tim Lindsey, dkk, Hak Kekayaan Intelektual, Bandung, PT Alumni, 2006 Hal 161 
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video berbagai macam seperti konten berita, vlog, film dan banyak lagi dan 

dapat diakses oleh semua kalangan dengan gratis. 

Film dapat diakses melalui banyak aplikasi film salah satunya Youtube. 

Di dalam Youtube kebanyakan video yang diunggah oleh kebanyakkan 

pengguna tidak memiliki izin hak cipta film tersebut. Film yang tidak 

memiliki izin atas penayanganya memiliki dampak negatif bagi pemilik hak 

cipta atas film tersebut. Viewer yang diperoleh oleh penggugah akan masuk 

padanya bukan pada pemilik hak cipta sehingga memimbulkan kerugian bagi 

pemegang hak cipta atas film tersebut. 

Semakin berkembangnya internet peluang pelanggaran hak cipta 

semakin marak, tingginya pelanggaran hak cipta pada dunia maya seperti 

youtube yang membuat kekhawatiran. Pelanggaran hak cipta terhadap film 

dapat terjadi apabila film tersebut di perbanyak maupun digandakan dalam 

bentuk yang sama dengan aslinya tanpa izin dari pemegang hak cipta bisa 

berupa CD, DVD 

Indonesia salah satu negara yang mempunyai perlindungan mengenai 

Hak Cipta yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 

tentang Hak Cipta. Undang-Undang Hak Cipta memberikan perlindungan 

atas objek ciptaanya dan dengan jelas mengatur mengenai pencipta, sanksi, 

dan pengalihan ciptaan serta hak-hak yang diperoleh yang melekat pada 

pencipta terhadap ciptaanya sehingga berdasarkan hak tersebut dapat 

memberikan konsekuesi terhadap orang yang telah melanggar hak cipta, 

karena di dalam hak cipta telah mengatur secara lengkap mengenai 

pelanggaran tersebut.  

Menurut Anggela Bowne menjelaskan bahwa pelanggaran yang terjadi 

pada hak cipta dapat terjadi apabila seseorang mendownload video tersebut 

dan disimpannya pada hard disc komputernya dan di unggah dalam bentuk 

lain maka dapat dinyatakan sebagai pelanggaran hak cipta.10 Banyaknya 

peluang atas pelanggaran atas objek hak cipta yang terjadi melalui internet 

                                                           
10 Tim Lindsey, dkk, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, PT Alumni, Bandung, 2006, hal 

165 
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dengan luasnya jaringan internet tentu dapat memicu masalah di bidang Hak 

Cipta. 

Karya sinematografi adalah salah satu ciptaan yang dilindungi seperti 

bidang ilmu pengetahuan seni dan sastra dan program teknologi. Lahirnya 

karya sinematografi terciptalah sebuah karya film, sedangkan pengertian dari 

film adalah media komunikasi massa, berdasarkan sinematografi tanpa suara 

atau dengan suara yang dapat dipertunjukkan.  

Film dapat dihasilkan dari rekaman yang diambil berupa manusia, 

benda, alam sekitar ataupun objek tertentu lewat kamera atau media perekam  

lainnya dan/atau oleh animasi. Di era perkembangan zaman ini film juga 

sudah berkembang dan banyak dinikmati khususnya di Indonesia.  Banyak 

film yang  bisa dinikmati oleh masyarakat dengan mudah melalui layar lebar 

(bioskop), layar kaca (televisi), Youtube dan aplikasi film lainnya 

Oknum yang memanfaatkan dengan menyebarkan film di berbagai 

media seperti youtube tanpa izin dari pemilik hak cipta dan pemegang lisensi. 

Tentu hal ini melanggar dan merugikan pemilik hak cipta dan  pemegang 

lisensi. Sehingga dibutuhkan upaya perlindungan dan kebijakan youtube 

dalam menangani pelanggaran hak cipta khususnya karya sinematografi 

berupa film. 

Kasus pada Calon Sarjana merupakan channel yang telah dihapus oleh 

Youtube karena telah melakukan pelanggaran hak cipta pada karya 

sinematografi melalui Youtube dan internet merupakan perantara dan 

dibutuhkan perjanjian lisensi untuk dapat mengunakan karya tersebut secara 

bebas dan dapat merasakan hak ekonominya oleh karena itu penulis ingin 

melakukan penelitan atas pelanggaran hak cipta karya sinematografi melalui 

perantara Youtube. 

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian atas Perlindungan Hukum 

atas Film di channel Youtube Tanpa Izin Oleh Pemegang Lisensi Hak Cipta 

atas Film ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak 

Cipta.  

 

B.  Rumusan Masalah 
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Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis di atas 

maka dengan ini penulis memperoleh suatu landasan yang dapat merumuskan 

permasalahan yang terjadi, sehingga dapat dijadikan landasan penelitian yang 

akan diteliti oleh penulis adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang hak 

cipta atas filmnya yang telah di putar tanpa izin?  

2. Bagaimana kebijakaan Youtube dalam menangani pelanggaran hak 

cipta atas penayangan Film tanpa Izin? 

 

C.  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang 

hak cipta atas filmnya yang telah di putar tanpa izin 

b. Mengetahui kebijakan maupun peran youtube dalam menangani 

pelanggaran hak cipta atas penayangan Film tanpa Izin  

2. Manfaat Penelitian 

a. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam 

pengembangan ilmu di bidang hak cipta dan dapat dijadikan 

pendoman dalam mengkaji penelitian dikemudian hari yang 

berhubungan dengan hak cipta dibidang film 

b. Secara praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

baru bagi pembacanya terutama bagi masyarakat luas dan 

pemegang hak cipta, agar masyarakat mengetahui adanya 

pelanggaran Hak cipta dan memberikan wawasan ke masyarakat 

agar tidak melakukan pelanggaran karya orang lain 
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