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HAK CIPTA 

 

 

1. Pengertian Hak Cipta 

 Hak cipta (lambang internasional: ©, Unicode: U+00A9) 

adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk 

mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi 

tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan "hak untuk menyalin 

suatu ciptaan". Hak cipta dapat juga memungkinkan pemegang hak 

tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. 

Pada umumnya pula, hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang 

terbatas. 

Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan 

intelektual, namun hak cipta berbeda secara mencolok dari hak 

kekayaan intelektuallainnya (seperti paten, yang memberikan hak monopoli atas 

penggunaan invensi), karena hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, 

melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya. 

Hukum yang mengatur hak cipta biasanya hanya mencakup ciptaan yang berupa perwujudan 

suatu gagasan tertentu dan tidak mencakup gagasan umum, konsep, fakta, gaya, atau teknik yang 

mungkin terwujud atau terwakili di dalam ciptaan tersebut. Sebagai contoh, hak cipta yang 

berkaitan dengan tokoh kartun Miki Tikus melarang pihak yang tidak berhak menyebarkan salinan 

kartun tersebut atau menciptakan karya yang meniru tokoh tikus tertentu ciptaan Walt 

Disney tersebut, namun tidak melarang penciptaan atau karya seni lain mengenai tokoh tikus secara 

umum. 

Indonesia, masalah hak cipta diatur dalam Undang-undang Hak Cipta, yaitu, yang berlaku 

saat ini, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002. Dalam undang-undangtersebut, pengertian hak 

cipta adalah "hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau 

memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-

pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" (pasal 1 butir 1). 

 

2. Fungsi 

 Fungsi dan Sifat Hak Cipta berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002 Pasal 2 adalah sebagai 

berikut: 

https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_kekayaan_intelektual
https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_kekayaan_intelektual
https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_kekayaan_intelektual
https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_kekayaan_intelektual
https://id.wikipedia.org/wiki/Paten
https://id.wikipedia.org/wiki/Monopoli
https://id.wikipedia.org/wiki/Invensi
https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum
https://id.wikipedia.org/wiki/Kartun
https://id.wikipedia.org/wiki/Miki_Tikus
https://id.wikipedia.org/wiki/Walt_Disney
https://id.wikipedia.org/wiki/Walt_Disney
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang
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a. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk 

mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu 

ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

b. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dan Program Komputer memiliki 

hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan 

Ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial. 

 

3. Sifat dan Penggunaan UU Hak Cipta 

 Sifat-sifat daripada hak cipta terdapat menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah sifat 

berdasarkan hak eksklusif dan sifat berdasarkan hak ekonomi dan moral. Beberapa hak eksklusif 

yang umumnya diberikan kepada pemegang hak cipta adalah hak untuk: 

a. membuat salinan atau reproduksi ciptaan dan menjual hasil salinan tersebut (termasuk, pada 

umumnya, salinan elektronik), 

b. mengimpor dan mengekspor ciptaan, 

c. menciptakan karya turunan atau derivatif atas ciptaan (mengadaptasi ciptaan), 

d. menampilkan atau memamerkan ciptaan di depan umum, 

e. menjual atau mengalihkan hak eksklusif tersebut kepada orang atau pihak lain. 

 Yang dimaksud dengan "hak eksklusif" dalam hal ini adalah bahwa hanya pemegang hak 

ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut, sementara orang atau pihak lain dilarang 

melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak cipta. 

 Konsep tersebut juga berlaku di Indonesia. Di Indonesia, hak eksklusif pemegang hak cipta 

termasuk "kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, 

menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada 

publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana 

apapun". 

 Selain itu, dalam hukum yang berlaku di Indonesia diatur pula "hak terkait", yang berkaitan 

dengan hak cipta dan juga merupakan hak eksklusif, yang dimiliki oleh pelaku 

karyaseni (yaitu pemusik, aktor, penari, dan sebagainya), produser rekaman suara, dan lembaga 

penyiaran untuk mengatur pemanfaatan hasil dokumentasi kegiatan seni yang dilakukan, direkam, 

atau disiarkan oleh mereka masing-masing (UU 19/2002 pasal 1 butir 9–12 dan bab VII). Sebagai 

contoh, seorang penyanyi berhak melarang pihak lain memperbanyak rekaman suara nyanyiannya. 

Hak-hak eksklusif yang tercakup dalam hak cipta tersebut dapat dialihkan, misalnya 

dengan pewarisan atau perjanjian tertulis (UU 19/2002 pasal 3 dan 4). Pemilik hak cipta dapat pula 

https://id.wikipedia.org/wiki/Elektronik
https://id.wikipedia.org/wiki/Impor
https://id.wikipedia.org/wiki/Ekspor
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Aransemen
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Penyiaran&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum
https://id.wikipedia.org/wiki/Seni
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemusik
https://id.wikipedia.org/wiki/Aktor
https://id.wikipedia.org/wiki/Penari
https://id.wikipedia.org/wiki/Penyanyi
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pewarisan&action=edit&redlink=1
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mengizinkan pihak lain melakukan hak eksklusifnya tersebut dengan lisensi, dengan persyaratan 

tertentu (UU 19/2002 bab V). 

Hak ekonomi dan hak moral. Banyak negara mengakui adanya hak moral yang dimiliki 

pencipta suatu ciptaan, sesuai penggunaan Persetujuan TRIPs WTO (yang secara inter alia juga 

mensyaratkan penerapan bagian-bagian relevan Konvensi Bern). Secara umum, hak moral 

mencakup hak agar ciptaan tidak diubah atau dirusak tanpa persetujuan, dan hak untuk diakui 

sebagai pencipta ciptaan tersebut. 

Hak cipta di Indonesia juga mengenal konsep "hak ekonomi" dan "hak moral". Hak 

ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, sedangkan hak moral 

adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku (seni, rekaman, siaran) yang tidak dapat 

dihilangkan dengan alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Contoh 

pelaksanaan hak moral adalah pencantuman nama pencipta pada ciptaan, walaupun misalnya hak 

cipta atas ciptaan tersebut sudah dijual untuk dimanfaatkan pihak lain. Hak moral diatur dalam 

pasal 24–26 Undang-undang Hak Cipta. 

 

4. Kasus Hak Cipta di Indonesia 

 Beberapa kasus yang terjadi di Negara ini yang melanggar peraturan perundangan hak cipta 

adalah sebagai berikut: 

a. Pemalsuan Produk Milk Bathmerek the Body Shop di Jakarta.  

Milk Bath adalah salah satu produkkosmetik yang dikeluarkan oleh THE BODY SHOP 

INTERNATIONAL PLC, suatu perusahaan kosmetik terkenal dari Inggris. Milk 

Bathdigunakan untuk keperluan mandi yang mempunyai sifat larut dalam air, dan berfungsi 

untuk memutihkan badan. Produk-produk the Body Shop juga telah dipasarkan secara luas di 

Indonesia melalui pemegang lisensinya, yakni PT. MONICA HIJAU LESTARI.  

Bentuk Pelanggaran :  

Pada pertengahan tahun 1996 PT. MONICA HIJAU LESTARI banyak menerima keluhan 

dari konsumen mengenai produk milk bath (susu untuk mandi) yang berbeda dari produk 

yang sebelumnya biasa dipakai. Setelah diteliti ternyata produk tersebut tidak sama dengan 

produk yang dikeluarkan oleh THE BODY SHOP INTERNATIONAL PLC, dan diyakini 

produk milk bath yang beredar tersebut adalah palsu, dan ciri-ciri produk palsu tersebut, 

antara lain :  

Menggunakan kemasan dari plastik yang dibungkus oleh kain, dan memiliki bentuk yang 

hampir sama dengan kemasan produk yang asli, namun mempunyai ukuran yang lebih kecil 

dibandingkan dengan produk yang asli;  

https://id.wikipedia.org/wiki/Lisensi
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=TRIPs&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/WTO
https://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi_Bern
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Milk Bath yang palsu tersebut tidak larut dalam air. Tidak mempunyai pengaruh/khasiat untuk 

memutihkan tubuh. Dipasarkan dengan sistem direct selling. 

b. Merek DUNKIN’ DONUTS vs DONATS’ DONUTS di Yogyakarta: 

Merek DUNKIN’ DONUTS milik DUNKIN’ DONUTS INC., USA, telah terdaftar di banyak 

negara di dunia, termasuk di Indonesia Merek DUNKIN’ DONUTS, antara lain terdaftar 

untuk jenis-jenis jasa restoran (kelas 42), dan untuk produk-produk makanan (kelas 30). 

Kalau kita memperhatikan gambar dari restoran DONATS’ DONUTS, maka kita akan 

melihat adanya bentuk-bentuk pelanggaran sebagai berikut.  

Bentuk pelanggaran :  

 Adanya persamaan pada pokoknyadalam bentuk tulisan, bentuk huruf dan kombinasi 

warna (pink dan oranye) antara merek DONAT’s DONUTS yang dipergunakan sebagai 

mana restoran (merek jasa) dengan bentuk tulisan dan kombinasi warna dengan merek 

DUNKIN’ DONUTS.  

 Merek DONATS’ DONUTS yang memiliki persamaan dalam bentuk tulisan dan 

kombinasi warna dengan merek DUNKIN’ DONUTS, ternyata juga digunakan 

padakotak kemasan makanan, dan minuman.  

 Penggunaan merek DONATS’ DONUTSyang dalam bentuk tulisan dan kombinasi warna 

memiliki kesamaan dengan merek DUNKIN’ DONUTS, dapat menimbulkan kekacauan 

tentang asal usul barang dan dapat berpengaruh terhadap nama baik DUNKIN’ DONUTS 

INC. selaku pemilik merek yang sah; 

 

Sumber: 

www.id.wikipedia.org/wiki/Hak_cipta 

www.kemenperin.go.id/download/140/Kebijakan-Pemerintah-dalam-Perlindungan-Hak-Kekayaan-Intelektual-dan-

Liberalisasi-Perdagangan-Profesi-di-Bidang-Hukum 

www.komisiinformasi.go.id/assets/data/arsip/UU_no_19_th_2002.pdf 

http://www.id.wikipedia.org/wiki/Hak_cipta
http://www.kemenperin.go.id/download/140/Kebijakan-Pemerintah-dalam-Perlindungan-Hak-Kekayaan-Intelektual-dan-Liberalisasi-Perdagangan-Profesi-di-Bidang-Hukum
http://www.kemenperin.go.id/download/140/Kebijakan-Pemerintah-dalam-Perlindungan-Hak-Kekayaan-Intelektual-dan-Liberalisasi-Perdagangan-Profesi-di-Bidang-Hukum
http://www.komisiinformasi.go.id/assets/data/arsip/UU_no_19_th_2002.pdf

